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  :مقدمة
  .الهاومن و ،احلمد للّه والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه  
  وبعد،

ال فّع يالدارسني نظًرا ملا هلا من دور أساس قبلهتماًما كبًريا من القيت اللغة العربية 
بسبب كوهنا مؤسسة إجتماعية دائمة احلاجة إىل و ،واجملتمع العريب يف حياة الفرد

  .اكبة التغرياتومو ،االستكمال
    

وجدت الكثري من الدارسني الذين  ألهناوظة ظوظة جد حمظفلغتنا العربية كانت حم
ها وأحواهلا، فكان نتاج يبوبذلوا اجلهد اجلهيد يف تقعيد تراك ،فوا عملهم يف سبيل خدمتهاوقَّ

  ...جمهوداهتم تراثًا لغوًيا زاخًرا قلّ وجوده عند األمم األخرى
  

 ، فحاولوا اقتراح نظرات جديدةيف العصر احلديث رسني هبذه اللغةزاد اهتمام الدا  
سري، واإلصالح والتجديد، وكذا حماوالت يت حماوالت التزفرب ،كيفية دراستهاتتعلق ب

  .أخرى عمدت إىل بعض املناهج املستجلبة كالفيلولوجيا والتأريخ واملقارنة
  

عتبارها تقترح االسابقة، ب هودخر يضاف إىل سلسلة اجلآوتعترب اللسانيات جهًدا   
اجملهودات السابقة كلها من عن بقية تلف ي ختنظرة جديدة إىل اللغة وإىل دراستها، وه

  .حيث الرؤية واجملال والغاية اليت تسعى إىل حتقيقها
  

وينطلق هذا اجملهود األخري مع عودة بعض اللسانيني العرب من اجلامعات األوروبية   
املتمثلة يف وحتديًدا بإحدى نظرياته  ،اللغوي الغريب احلديث الذين اتصلوا بالفكرهم و

يتضمن متأثرا هبذه النظرية موا خطاًبا لسانيا خاًصا بعد عودهتم قّد إهنم حيث ،الوصفية
  :العناصر التالية

  .تقدمي النظرية الوصفية الغربية - 1
 .حماولة تطبيقها على اللغة العربية - 2
 .نقد النحو العريب القدمي - 3
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ت لكل منها مؤلفا ،مستقلة تيارات السابقة ةلعناصر الثالثن افترض أن اإن هناك م
مها وهي النقطة اليت ندّع ،مستقلةافرة ال ضمقوالت مت خاصة متثلها، وهناك من أورد أهنا

  .متام التدعيم
  

فنجد أن مقولة تقدمي النظرية اللسانية معناه بسط  ،أّما عن مضامني هذه املقوالت
وعرض مبادئها  ،بالتعريف بأعالمها الوصفية املستجلبة للمتلقي العريبالنظرية اللسانية 

وعملية تقدمي النظرية اليت كانت ... مصطلحاهتا هبا ونشر أهّم االشتغالوتوضيح  ،وأسسها
يف بداية اخلطاب اللساين العريب مقولة أصبحت فيما بعد فرًعا خاًصا يف اللسانيات العربية 

وبالنسبة ملقولة حماولة التطبيق فأمرها بّين، فهي . اǧ التمهيديةاللȆاني: أطلق عليه مصطلح
اللȢة العربية  متام حسانكتاب  اوأكرب ممثل هل ،تعين تطبيق النظرية الوصفية على اللغة العربية

  .مȺǤاها ومعȺاها
  

فهي مشكلة البحث  ،سبة للمقولة املتبقية املتمثلة يف نقد النحو العريب القدميوبالّن
  :د يف التساؤل التايلوهي تتحّد ،ةالرئيسي

  ن الوصفيون للنحو العريب القدمي؟ومه اللسانيدَّما طبيعة النقد الذي قَ* 
  :أسئلة فرعية كثرية منها ةجمموع تفرع عنهوهذا التساؤل ت

  ما مرجعية هذا النقد ؟ -
 املوضوع املستهدف نقدا ؟ ما -
 الت النقدية املتمخضة عن هذا النقد ؟واملق ما -
 سقاطي ؟إالنقد متحرر أم أنه جمرد نقد حماكايت  هل هذا -
 املرجعية الغربية ؟العرب ل اللسانيون هل متثَّ -
 ؟ سانياتلما عالقة هذا النقد بال -
 ما عالقته باإلبستيمولوجيا والنقد اللساين العام ؟ -

  ؟ بالذات لكن ملاذا البحث يف موضوع النقد اللساين الوصفي للنحو العريب القدمي



 4

ختيار املوضوع الذي البد أن يكون من شروط جناح البحث حسن ا ال شك أنّ  
مرتبطًا برغبة الباحث واستعداده واختصاصه، وعليه فلم أجد من املوضوعات اليت تستجيب 

غري موضوع النقد اللساين الوصفي  اللȆانياǧ العربيةيف  االختصاصهلذه املقاييس حبكم 
ف عن هذه والكش. اللسانيات العربية احلديثةت للنحو العريب الذي يعترب مقولة من مقوال

  .املقولة خدمة جليلة للسانيات العربية
  

نتمائه إىل جمال النقد اللساين اواختياري له كان بسبب  ،مث إنّ جلوئي إىل هذا البحث  
مراقبة يف مهمته الذي تتمثل و ،مها له اللسانياتبادئ واألسس اليت تقّداملالذي يقوم على 

ا العلم أثبت وهذ .لها ألصوهلا ومدى جناعتهاوالنظر يف مدى متثّ ،اللغويةوللسانية النظريات ا
. هيمنة الكثري من النظريات ومن ضمنها النظرية النحوية العربية القدمية جناعته باختراق سياج

  .الدرس اللغوي بالنظريات اللسانية اجلديدة إلمداديعترب وسيلة ضرورية ه نَّإمث 
  
ا املوضوع كان بغرض الكشف عن حمطة من حمطات نقد النحو العريب واختياري هلذ  

 ،ة من الدراسات اللسانية الغربيةبلجة مستيكوهنا ترتكز على نظرلالقدمي اليت أراها جد مميزة 
وهي متمثلة يف النظرية الوصفية اليت أرسى دعائمها العامل اللساين السويسري فريديناند دي 

، كما أنّني جلأت إىل هذا املوضوع Ž اللȆانياǧ العامة ǻروȃري من خالل كتابه سوس
أيًضا لكشف عالقة النحو العريب بالنظرية الوصفية، وبصورة أوضح الكشف عن سببية 

كان باإلمكان االكتفاء حيث إقحام نقد النحو العريب يف اخلطاب اللساين العريب احلديث 
  ...فقط هابتقدمي النظرية الوصفية مع حماولة تطبيق

  
ويبقى أكرب سبب يقف وراء اختياري هلذا املوضوع هو تأثري ببعض احملاوالت   

 اللȆانياǧ العربية اƩديǮةالنقدية على غرار حماولة الدكتور مصطفى غلفان من خالل كتابه 
أطروحة  هساسأوهذا الكتاب كان يف  ،)دراسة نقدية يف املصادر واألسس النظرية واملنهجية(

بالدار البيضاء  -عني الشق–جامعة احلسن الثاين ه دولة يف اللسانيات من مقدمة لنيل دكتورا
ستاذ واحملاولة الثانية هي حماولة األ .شرف عليها الدكتور أمحد املتوكلأوقد ، 1991سنة 
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أȍوȯ اللȆانياǧ الوȍفية العربية : ة بـلزين جيلي من خالل مذكرته املوسومحممد ا
وهي مذكرة تقدم هبا لنيل شهادة املاجيستري من معهد اللغة واألدب العريب جبامعة  ،اƩديǮة

  .2002تيزي وزو سنة 
  

نة يف مقدمة فجاءت مادته مضّممتدرج، وهذا البحث حاولت أن يسري وفق منهج 
  .ربعة فصول وخامتةأو
  
ŉقدمةأمƫد املشكلة عن موضوع البحث وحدو اوحتدثت فيهاية دراسيت، بدقد كانت ف: ا ا

  .مث عرضت خلطوات البحث باختصار ،هدافه وأمهيتهأفيه ودوافعه و
  
فقد خصصته للنحو العريب القدمي أي للموضوع املستهدف نقدا، : أما الفصل األوȯو

نت مرتلته بني وبّي ،ناقشتهففت حتديدا عند تعريف ابن جين وتوقّ ،فقدمت فيه مفهوم النحو
مة هلذا العلم، مث انتقلت إىل نشأته فعرضت عواملها مث أعقبت احلدود واملفاهيم األخرى املقد

  .الفصل بتقدمي مستوييه املتعاضدين العلمي والتعليمي ،وختمت تهذلك حبديث عن أمهي
  
زت على قضية ي ركّفقد خصصته أيضا للموضوع املستهدف نقدا، لكنِّ: أما الفصل الǮاƆو
 يستهدف النحو العريب يف ملوهذا لكون النقد  وهي األصول اليت انبىن عليها، ،دة منهحمدَّ

رضت أوالً األصل مشوليته، بل استهدف باخلصوص أصوله، وبالنسبة هلذه األصول فقد ع
، سوهو القيا ه باألصل الثاينتوهو السماع مث أتبع ،مجاع النظرياتاألول الذي حيظى بإ

لت إىل عرض املدارس وبعد هذا انتق ،العامل وهو وتوقفت بعد ذلك عند األصل الثالث
  .هذه األصولالنحوية اليت تشكلت بفعل االختالف حول 

  
ǬالǮة للفصل الǤȆȺوهو ذلك النقد الذي يرتبط أشّد ،فقد خصصته للنقد الداخلي: وبال 

وقد أوردت بعض النماذج . بالنظرية النحوية القدمية حيث ينطلق منها وإليها االرتباط
 كتاǡ التفاǵةو كمقدمة خلȤ األƥرًدا تبسيطية اختزالية فعرضت أوالً نقو ،املندرجة حتته
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 ،هر اجلرجاينامث بعد ذلك عرضت ما أمسيته النقد النظمي لصاحبه عبد الق... Ž الȺحو
ط الذي جاء على شكل أفكار يوأعقبت هذا النوع من النقد بالنقد الظاهري اجلزئي البس

 ،ع الذي أطلقه ابن مضاء القرطيبّسأطلقها ابن حزم، وأردفت هذا بالنقد الظاهري املو
هة للنظرية النحوية البصرية، وقد كان قاعدة ويعترب نقد ابن مضاء من أعنف النقود املوّج
مت النقد الداخلي ل قدَّويف آخر هذا الفص. انطلقت منها نقود أخرى جاءت من بعده

  .إǵياء الȺحولت له مبحاولة إبراهيم مصطفى مثّو ،اإلصالحي
  

. ي للنحو العريب القدميحماولة الكشف عن طبيعة النقد اللساين الوصف لفصل الرابعويتȺاوȯ ا
أوالً بالتعريف باللسانيات العربية اليت  هتابتدأا متضافرةصر امن أجل ذلك إىل عن وقد عمدت

مبحاولة للتعريف بالنقد اللساين العام الذي نرى  تهمث أعقب ،يعترب هذا النقد مقولة من مقوالهتا
اللسانيني قد عند ن تفتوقّ ل خطواته، مثّكان من أّو ،ه علم قائم بذاته والنقد الوصفيأّن

 توأخًريا عرض ،مرجعيته املتمثلة يف الوصفية الغربية تحيث بّينالعرب للنحو العريب القدمي 
 اوكون النحو العريب حنًو ،ر النحو العريب باملنطق األرسطيوهي تأثّ ،ضة عنهاملقوالت املتمّخ

  .وخلط النحو بني املستويات اللغوية ،اعيارًيم
  

  .راسة وتوصياهتا مع تلخيص عام حملتوياهتالنتائج الّدوقد خصصǨ اƪاƢة 
  

فإنّ أبعاد جناح الدراسات  ،املراجع للبحوث ةمدى أمهية وفرأحد على  فىال خي
جع تنري احلصول عليه من مصادر ومرا الباحث على مدى ما يستطيع دالعلمية عموًما تتحد

العوائق  أهّم ولعلّ ،صوص وحتليلهاوجناحه يف أي ميدان يكمن يف مدى فهمه للّن ،له الطريق
ا املصادر واملراجع، وجيدر يب اإلشارة هنا إىل أنّ هذنقص  اليت اعترضت هذا البحث هو

ا بالنسبة للنحو والنقد القسم املتعلق بالنقد اللساين، أّم ا بل خّصكن عاًميمل العائق 
ألنّ أمر الكتابة فيهما شائع عكس النقد اللساين الذي جند  ،العائق غري مطروحف ،لداخليا

هلذه الدراسة  يوأثناء إعداد .فيما اطّلعت عليه بة حوله نادرة أو باألحرى منعدمةأنّ الكتا
صفحات احملددة لاملتواضعة استعنت مبجموعة منها يطول التعريف هبا يف هذا املقام نظًرا ل



 7

للدكتور حلمي خليل،  كتاǡ العربية وعلم اللȢة الȺǤوي: أبرزها الدراسة، ولعلّهلذه 
اللȢة بƙ و ،للدكتورة فاطمة اهلامشي بكوش نشǖة الدرȃ اللȆاƆ العريب اƩديǬوكتاب 

  .للدكتور متام حسان اƫعيارية والوȍفية
  
ه يف احلقيقة يف اعتقادي له قيمته ألنَّ –مهما كانت العراقيل–إنّ اجلهد املبذول    

لنقد الوصفي للنحو حماولة لفك كنه مقولة من مقوالت اللسانيات العربية احلديثة املتمثلة يف ا
ين ومبحاوليت هذه توصلت إىل تقدمي احلقيقة الكاملة حول ، وأنا ال أزعم بأنَّالعريب القدمي

البحث حماولة ي أتيت باجلديد الذي ما بعده جديد، بل أرى أنّ هذا هذه املقولة أو أنّن
قة ال يزال يف حاجة إىل دراسات وحبوث معّم ،متواضعة ملعاجلة موضوع كبري جد كبري

يف فضاء القضية  واوما على الباحثني إالّ أن يلج ،فتح البوابةبه ليس إالّ  تما قميه، فلّجت
انب ، وآمل أن يتيّسر يل االستمرار يف استقصاء جوقة املطلوبةالرحب كاشفني خباياها بالّد
  .شاء اهللا ناملوضوع يف حبوث قادمة إ



  
  

Ƈحو العريب القدȺال  
  )الȺشǖة واƫفهوم(

  
  
  

  
  .مفهوم الȺحو. 1  
  .نشǖته. 2  
  .أƵيته. 3  
  .مȆتوياته. 4  
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  :مفهومه. 1
أّما ... الشبهو لاملث، وواجلهة، املقدار القصد: للنحو يف اللغة معان عدة أمهها

من  Üحو هو انتحاء مست كالم العرب يف تصرفهالّن«: بن جين قائالا فيعرفه ااصطالح
إعراب وغريه كالتثنية واجلمع والتحقري، والتكسري، واإلضافة والنسب والتركيب وغري 

يس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة فينطق هبا، وإن مل يكن ليلحق من ل ،ذلك
  . 1»رد به إليها ،منهم، وإن شذّ بعضهم عنها

  
جين هذا حيظى مبكانة عالية بني بقية املفاهيم املقدمة هلذا العلم، حيث  ابنفتعريف 

 يعرف عنه، ،ريبحياول فيه صاحبه تقدمي مفهوم النحو الع د جند كتابا حنوًيا،اّننا ال نكإ
يف مثال السيوطي بقية حدود النحو العريب األخرى، فرسني يقدمونه على افمعظم النحاة والد

بن عصفور، ايقدمه على تعاريف كل من صاحب املستوż، اخلضراوي،  ،قتراحكتابه اال
، إقرارا هذه الباحثة احملدثة ظبية سعيد السليطي تقرĉŊو، 2بن السراجاوكذا  ،صاحب البديع

وال شك أن أفضل  تعريف «: وبدون أدƅ شك بأفضليته على بقية املفاهيم األخرى قائلة
                                                 

 .88: ، ص1ج) 2001، 1: دار الكتب العلمية، ط: بريوت(عبد احلميد هنداوي  :اخلصائص، تح: عثمان ابن جين - 1
ى تعريفاهتم فهذه تعاريف Ưتصرة عنهم  إىل جنبها مفاهيمهم م السيوطي تعريف ابن جين علبالنسبة هلؤالء النحاة الذين قّد -2

  :املقدمة هلذا العلم
- żالنحو صناعة علمية«: الذي حيدد مفهوم النحو قائال رغاينالدين بن مسعود الف هو أبو سعيد كمال :صاحب املستو،  

لنسبة بني صيغة النظم، وصورة املعىن، فيتوصل لتعرف ا ،ينظفر هلا أصحاهبا يف ألفاȗ العرب من جهة ما يتألف حبسن استعماهلم
  .»بإحدامها على األخرى

هـ، وتويف سنة 575هو أبو عبد اهللا حممد بن حيي بن هشام اخلضراوي اخلزرجي األندلسي الذي ولد سنة  :ضراوياخل -
 .»النحو علم بأقيسة تغري ذوات الكلم وأواخرها بالنسبة إىل لغة لسان العرب« هـ، ويرى أن646ّ

هـ 669هـ وتويف سنة 597يلي ولد سنة بهو أبو احلسن علي بن مؤمن بن حممد بن علي احلضرمي اإلش :ابن عصفور -
 .»علم مستخرج باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب املوصلة إىل معرفة أجزائه اليت ائتلف منها«: والنحو يف نظره

صناعة علمية يعرف هبا «: هـ والنحو عنده420الفرج الربعي، تويف سنة  هو أبو احلسن علي بن عيسى بن :صاحب اليديع -
 » ...أحوال كالم العرب من جهة ما يصح ويفسد يف التأليف ليعرف الصحيح من الفاسد

هـ وحدد مفهوم النحو يف 316: ت -تلميذ املربد-هو أبو بكر السراج حممد بن السري البغدادي النحوي  :ابن السراج -
االقتراح يف : ل الدين السيوطيجال: نظرا .»النحو علم استخرجه املتقدمون من استقراء كالم العرب«: صول قائالكتابه األ

  .14،15: ص) 1998 ، 1:دار الكتب العلمية، ط :بريوت(الشافعي  إمساعيلحسن حممد  :علم أصول النحو، تح
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:  تنس تعليله قائلة،مليف إقرارها هبذا التفضيل ةوالباحث 1»بن جيناملفهوم النحو، هو تعريف 
من  دفبن جين السابق ملفهوم النحو مجع بني النحو والصرف معا، وبّين أنّ اهلاتعريف «

 االستخدامأي «وسيلة للتعبري الصحيح والنطق السليم  Üسيلة، وليس غايةوضع ذلك و
 - كما يظهر من كالمها-فسبب تفضيلها هلذا املفهوم . 2»)املنفعة امللموسة والوظيفي ذ
 ،مباحث النحو والصرف معافالتوسع يتمثل يف مشول النحو . ةوبيان الغاي 3بالتوسع اتسامه

من املباين،  نيه مباين من أي نوع إالّ ما يقدمه له الصرفالنحو ال يتخذ ملعا« وذلك ألنّ
وهذا هو السبب الذي جعل النحاة جيدون يف أغلب األحيان أّنه من الصعب أن يفصلوا بني 

قتصاره على ن جين يتمثل من جهة أخرى يف عدم اباوتوسع مفهوم  4.»الصرف والنحو
أواخر الكلمة من حيث اإلعراب، أو بالتغري الذي يطرأ على  االهتمامجمال اإلعراب، أي 

  .ماتأواخر الكل يراإلعرابية اليت تعت البناء، أو دراسة األشكال أو العالمات
  

على اخلاصية  ، الذي يبينفهوم املضيق للنحواملعلى  عǤد اجلǤار توامة يعترض الباحث
ص الشكلية واإلعراب باحلركات الذي هو من اخلصائ«: الشكلية املتمثلة يف اإلعراب قائال

كما فعل النحاة  ،العربية بني اللغات يف هذا العصر، اليعين البتة بناء حنو العربية على أساسه
األولون، بدافع مكافحة اللحن الشكلي أي اإلعرايب الذي كان قد بدأ بالتفشي يف كالم 

  5»هتم للقرآن الكرميǔراءويف ق ،الناس
                                                 

 )2002، 1:الدار املصرية اللبنانية، ط: مصر( احلديثةتدريس النحو العريب يف ضوء االجتاهات : ظبية سعيد السليطي -  1
 .25:ص
 .25: ن، ص.م - 2
، وهناك من يضيقه ومرجع ذلك حسب الدكتور حدث خالف حول مفهوم النحو العريب عند النحاة فهناك من يوسعه -  3

  :عبد العزيز عتيق
  .حتديد دائرة القواعد النحوية  . أ
إذ أن علم النحو هو فرع من فروع علوم العربية، وقد كانت أول األمر تشتمل  صلة هذا العلم بالفروع الثقافية األخرى،  . ب

ينظر عبد العزيز . أخرى شمل كال من األخبار والسري وعلومعلى النحو واللغة واألدب، مث اتسع نطاقها، فأصبحت ت
 .196: ص )1974، 2:دار النهضة العربية، ط :بريوت(يق، املدخل إىل علم النحو والصرفعت

 .178:ص )1979، 2:اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط :القاهرة(اللغة العربية معناها ومبناها : متام حسان - 4
اجمللس األعلى للغة العربية، ندوة تيسري النحو،  :اجلزائر(جتديد النحو العريب وفق منهج عريب جديد : عبد اجلبار توامة/د - 5

 .284: ص )2001



 11

العالقة بني النحو واإلعراب البعيدة  اكهرالباحث على هذا الفهم ناتج عن إد اعتراض
فال   نإذ 1»فالنحو ليس اإلعراب وحده، إذ ميثل جزءا ضئيال من نظامه«عن عالقة التطابق 

ويؤكد الباحث هذه النظرة . ية لبناء نظام متسع على طرف يشكل جزءا ضئيال منهإمكان
: جانبا حيث يقول كŁرǌوتł ،رابعن اإلع يŁوضŇغłوإن تł ،املتسعة ملفهوم النحو ببقاء حنو العربية

ويضيف دليال  2»...حنوها يبقى وال يعدل رحت اإلعراب، فإنّطّاالعربية  ولو افترضنا أنّ«
فهذا كله يثبت . )3(يف توفر لغات على النحو مع إفتقادها خلاصية اإلعراب  خر متمثالًآ

منة دها عنده مضَّواتساع النحو اليت مل تغب عن اجلرجاين حيث جن ،فكرة جزئية اإلعراب
ضربا من  )طائفة من الناس(وأّما النحو فظنته«: يف رده على طائفة الشكل حني يقول

وباباً من التعسف، ال يستند إىل األصل، وال يعتمد فيه على عقل، وأن ما زاد منه  ،التكلف
، وما يتصل بذلك مما جتده يف املبادئ، فهو فضل ال جيدي نفعاً ،على معرفة الرفع والنصب
  .4»...كما عرفت وضربوا له املثل بامللح ،وال حتصل منه على فائدة

  
املتمثلة يف تلقني  Üبن جين وّضح جيدا غاية هذا العلم، فإنّ انسبة لبيان الغايةلبا
  .وللذي أخذت يف التالشي عنده أيضاً ،بل فقط ليس ملن غابت عنده ،الفصاحة

  
فال خيرج  ،يف إطار الفصاحة -حصراً- فانتحاء مست كالم العرب جيب أن يتم «
ال تكون يف أفراد «فهي الفصاحة  هذه ةوبالنسبة لطبيع 5»ها إذ هي وظيفتهضعنها أو يناق
يعلم ضرورة أن املعىن ... هذلك ألّن...ما تكون فيها إذا ضم بعضها إىل بعضوإّن ،الكلمات

ال أن  يف ضم بعضها إىل بعض، وتعليق بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض،
ينطق ببعضها يف إثر بعض من غري أن يكون  فيما بينها تعلق، ويعلم كذلك ضرورة إذا فكر 

                                                 
 .280:م ن، ص - 1
 .284:ص م ن، - 2
 .285:، صن م - 3
) ت.ط، د.دار الكتب العلمية، د: بريوت(حممد عبده وحممد حممود التركزي : تح دالئل اإلعجاز،: اينجعبد القاهر اجلر - 4
 .06:ص
 .279:صجتديد النحو العريب وفق منهج جديد،  :عبد اجلبار توامة - 5
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نقسمت الكلم ومن أجل ذلك ا... أن التعلق يكون فيها من معانيها الفيما بينها أنفسها
سم، وغري مؤتلف، وهو ما عدا ذلك وهو االسم مع االسم والفعل مع اال ،مؤتلف: قسمني

  1»..واحلرف مع احلرفلفعل، مع اكالفعل، 
  

 ،ربط مفهوم النحو العريب هبذه الغاية مسة غلبت على الكثري من التعريفاتإنّ 
النحو إّنما أريد به أن ينحو «الذي يرى أنّ  ǯبن الȆرااكووجدت عند الكثري من النحاة 

 كالم استقراءستخرجه املتقدمون فيه من امه كالم العرب، وهو علم لاملتكلم إذا تع
والغاية السابقة . 2»ون هبذه اللغةئالعرب،حƓ وقفوا منه على الغرض الذي قصده املبتد

 Üقه األستاذ أمحد اهلامشي هلذا العلم حيثاالذكر تظهر بشكل أكثر جالء يف املفهوم الذي س
 حصلت بتركيب قواعد يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات العربية اليت«يعترب فيه النحو 
 تلك األصول حيفȘ اللسان من اخلطأ ومبراعاة، راب وبناء وما يتبعهان إعبعضها مع بعض م

  .3»ويعصم القلم من الزلل يف الكتابة والتحرير ،يف النطق
  

إىل  - من جهة أخرى-عائدة  بن جينااملكانة العالية اليت حظي هبا مفهوم وتعود 
وإذا كان التعبري عن  .4العلمي والتعليمي :متكنه من التعبري عن مستويي النحو املعروفني

 ،ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة«: املستوى التعليمي يظهر يف قوله
التعبري عن املستوى  فإنّ .»عنها بعضهم رد إليها فينطق هبا وإن مل يكن منهم، وإن شذّ

ثنية، اجلمع، اإلعراب، الت: وهي ،تؤكده جمموع املصطلحات الواردة يف التعريف ،العلمي
هي  ،عرضا بلليس وغريها  ،هذه املصطلحاتوجود ري، التكسري، اإلضافة، النسب، فالتصغ

                                                 
 .359:دالئل اإلعجاز، ص :عبد القاهر اجلرجاين - 1
 .37:ص )1974 ط،.د: بغداد(عبد احلسني الفتلي  :حأصول النحو، ت :بن السراجا - 2
البن هشام وابن عقيل  خالȍة الشراǳالبن مالك و مƒ األلفيةالقواعد األساسية للغة العربية حسب منهج  :أمحد اهلامشي - 3

 .6،7: ص )1998، 1:دار الكتب العلمية، ط :بريوت(واألمشوين 
 .هذا الفصل 31إىل  28 طالع الصفحات من املستويني ول هذينملزيد تفصيل ح - 4
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 1،ارسني ومسوا النحو العريب بالتعليميوهنا نشري إىل أن بعض الّد. رة عن علم قائم بذاتهمعّب
لوسم فيه هذا ا ونرى أنّ ،على غلبة حضور الغاية التعليمية يف النحو العريبذلك ن يف يرتكزم

 ،لغاء أو عدم مستوىليست مدعاة إل ،ألن غلبة حضور هذه الغاية ،الكثري من التجين عليه
، فهو يتسع هلما ا صرفاوال علًم ،افالنحو العريب ليس حنوا تعليميا حمًض. ةيؤكد وجوده بالقّو

العلمية ه ال تعارض يف حضور الغاية السيما إذا علمنا أّن ،كوهنما متعاضدين متكاملني ،امًع
فالعرب  ،اƩاجة أم اɍختراț: ويؤكد طرحنا الفكرة القائلة. جانب الغاية التعليميةإىل 

 ،ومناهجه ،صوله، فتوصلوا إىل علم قائم بذاته له أاحتاجوا إىل وسيلة حتفȘ لغتهم من اللحن
وكشف حقيقة اللغة  ،كساب الفصاحةإوقد ساهم هذا العلم يف  .ومصطلحاته اخلاصة

فإهنم  ،ووضع حد للحن ،وإن كانوا يقصدون تلقني الفصاحة ،فالنحاة العرب .العربية
  .حقائقها بطريقة علمية فسرونوي العربية،أسرار اللغة كشفون وجدوا أنفسهم ي

    
ال يقف عند حدود  ،واجب اإلشارة إىل أن توسع النحو العريب القدميمن اله مث إّن

فهو حيتاج إىل علوم أخرى فرعية  ،)والتعليمي العلمي(ضم املستويني املتعاضدين السابقني 
وعلم  ،وأعين هنا علم أصول النحو ،تهوتناسبها أو عدمها خيل حبقيق ،منضوية حتته له تابعة

وأحلقهما  ،ابن األنǤاريوالعلمان األوالن وضعهما  ،وكذا النقد النحوي ،اجلدل النحوي
علوم «: نزهة األلباء يف طبقات األدباءيقول عن هذا الوضع يف كتابه  ،بعلوم األدب الثمانية

وأنساهبم،  ،عة الشعر، أخبار العربصنوايف، والتصريف، والقو ،النحو، اللغة: األدب ƣانية
 2»...علم اجلدل يف النحو، وعلم أصول النحو: وأحلقنا بالعلوم الثمانية علمني وضعنامها
واختالفهم يف بعض املسائل  ،ام الصراع بني النحاةدوعلم اجلدل النحوي نشأ بفعل احت

                                                 
نستطيع أن نقول منذ : "إن وسم النحو العريب بالتعليمية يف مرحلته اجلنينية مقبول مثلما يورد الباحث أمحد حساين قائال - 1
األداء الفعلي للكالم سواء أكان إن النحو وجد يف مرحلته اجلنينية، لغرض تعليم، إذ كان وسيلة مساعدة لالستقامة يف  ،البدء

فالغاية يف بدء نشأة النحو كانت تعليمية، ومن مث كان النحو وسيلة : "يشري إىل الفكرة ذاهتا قائال" املتكلم عربيا أم أعجميا
أمحد  :ينظر .للكالم من حيث هو ممارسة تداولية مساعدة تقترب من العادة اللغوية وتعود إليها عن صلتها الدائمة باألداء الفعلي

 اجمللس األعلى للغة العربية، ندوة تيسري النحو، :اجلزائر(النظام النحوي العريب بني اخلطاب الفلسفي واخلطاب التعليمي ، حساين
 .399،400 :ص )2001

 .11:االقتراح، ص :السيوطي - 2
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Ž  اɋنصاȣوأعظم ما ميثله من الكتب  ،وحماولة انتصار كل طرف لرأيه باألدلة الدامغة
ȣالƪل اǝاȆو مǡغراɋا  ȯجد Žǡعراɋوعنصر اجلدل ضروري يف  ،البن األنباري ا

: فيعرفه السيوطي قائال ،ا علم أصول النحوأّم. وهو يقتضي طرفني ليحركانه ،هذا العلم
وكيفية  ،من حيث هي أدلته اإلمجاليةة النحو علم يبحث فيه عن أدلّ ،أصول النحو«

ه يظهر جليا من خالل التعامل فإّن ،وبالنسبة للنقد النحوي. 1»االستدالل هبا وحال املستدل
 ،والدحض ،والتفنيد ،مع بعض األفكار النحوية بالتأييد أو االعتراض يف صور النقض

  .البن مضاء القرطيب الرǻ علɂ الȺحاة: هذا العلم كتاب وأمثلة... والتقويض
    

ا جلعل مفهوم النحو يتطابق هو حماولة منَّ ،توسعتنا مفهوم النحو إىل هذه الدرجة إنّ
. هاا يوجد فيعمَّ ،ذلك أن أغلب املفاهيم املقدمة هلذا العلم قاصرة عن التعبري هÜمع ما يف كتب

ŁوŁحŅحممد عيد الذي أدرك فكرة تعارض املفاهيم النحوية املقدمة بنا أن نشري هنا إىل رأي  ري
هذا الفهم الشائع ملهمة «: حيث يقول ،لعلم النحو مع ما يف الكتب النحوية من مادة حنوية

وال مع جتديد بعض أئمة النحاة تلك املهمة، وال مع  ،ال يتفق مع واقع مايف كتبه ،النحو
  .2»رأي الدراسات اللغوية احلديثة

  
فإن مفهومه  ،يضم ما ذكرناه سابقا ،اذا كان مفهوم النحو العريب القدمي موسًعوإ  

  :التالية 3حديثا احنصر ليهتم بالتراكيب النحوية من األوجه
  .االختيار - 1
 .الضم واملوقعية - 2
 .التعليق أو بيان العالقات الداخلية بني وحدات التراكيب - 3
 .يف اللغات املعربة اإلعراب - 4

                                                 
 .13:االقتراح، ص :السيوطي - 1
 عامل الكتب، :القاهرة( أي ابن مضاء القرطيب وضوء علم اللغة احلديثأصول النحو العريب يف نظر النحاة ور: حممد عيد - 2
 .265: ص )1982 ط،.د

دار  :القاهرة(سالمي يف رياض األطفال واملدرسة االبتدائية، تعيينات تدريبية اللغة العربية والدين اإل: فتحي علي يونس - 3
 .292:ص )1984، 1: طالثقافة للطباعة والنشر، 
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نا إذا أنĉَّ ،تفسري ما سبق«: األوجه السابقة قائلة سعيد الȆليȖيǤșية توضح الباحثة 

łتار الكلماتنفعلي ،ن فكرةكّوأردنا أن نƳ ع منها نمث حناول أن نص ،املناسبة لفكرتنا ا أن
حƓ ال يؤدي ذلك إىل  ،مجال أو عبارات أو أسلوبا أو تركيبا، مث نضعها يف موقعها املناسب

يف ذلك الربط بني الكلمات بعضها وبعض، وبني الكلمات أخطاء يف املعىن، ويراعى 
  1»وأخريا يأيت دور اإلعراب ،واجلمل، وبني اجلمل بعضها ببعض

  
تراعي جيب أن  ،نرى أن أية حماولة لتقدمي مفهوم للنحو العريب القدمي ،وبعد هذا

ابن جين فإن حماولة  ،ويف رأينا. ويعرب عنها تعبريا صحيحا ،ملا يف كتب النحومطابقته 
وهذا ما أهلها ألن تسمو على بقية املفاهيم  ،ما دňحاستطاعت أن تتمثل هذا الشرط إىل 

   .املقدمة هلذا العلم
  
  :نشǖته. 2

واللحن  ،أمجع الباحثون والدارسون على أن نشأة النحو العريب كانت بفعل اللحن
اختالط العرب بأمم  نتيجة ،اللغة العربية بعد الفتوحات اإلسالمية اظاهرة لغوية عرفته

 احنراففاللحن إذا . 2»القياس والسماع معا Ưالفةاللحن «: ، يعرفه ابن جين قائالأخرى
ر ابن جين وعبَّ. طانة األجنبيةرلغة تسودها الركاكة وال اجتاهالقياس والسماع ب امه نيعن أصل

 عبريلتل ،يستعمل باحث حمدث مصطلح اخلروج. هذه مبصطلح املخالفة حنرافعن عملية اال
على اللغة العربية السليمة، فما  اللحن أمر طارئ«: حيث يقول الطارئ، حنرافعن اال

łومصطلح اخلروج الذي اعتمده الباحث  3»بأنه حلن ،ويوصف كالمه ،خطأ دَّخرج عنها ع
وهو اللغة العربية  ،حيث اخلروج يقتضي موضعا نكون فيه ،حيمل داللة التلحني بكل أبعادها

وبالنسبة لɊستاذ . والفساد اللغوي ،وهو اللغة احلاملة للركاكة ،وموضعا حنل به ،السليمة

                                                 
 .26:ص تدريس النحو العريب يف االجتاهات احلديثة،: السليطيظبية سعيد  - 1
 .25: ، ص2ابن جين، اخلصائص، ج - 2
 .319:ص )2001ندوة تيسري النحو،  اجمللس األعلى للغة العربية، :اجلزائر(تقومي مدونة النحو العريب : حممد الكراكيب - 3
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ſبلعيد صا، ĉَّاللحن تكسري «: اللحن تكسري وهدم بل خروج عن الطبيعة اللغوية، يقول فإن
لنظام اللغة، فهو يقف حاجزا أمام الباحث اللساين، فال يستطيع أن يعرف أصول تلك اللغة، 

 ،الط األمم بعضها ببعض، وهو ليس تطورا طبيعيا للغة بل هدم لكيانفهو ناتج عن اخت
  .1»...وإنشاء كيان آخر

  
 Ƞإالّ  ،التعاريف السابقة واملصطلحات اليت قدمتها كمقابل للحنوغم اختالف صي

حتكاك كونه عملية انتقال طارئ بفعل اال أهنا تتوافق حول مضمونه األساس املتمثل يف
األلفاȗ اليت تداولتها «ح أي تلك يهو الكالم الفص Üمقدس يعياراللغوي من وضع لغوي م

اȗ فواصطلح عليه من األل ،ألسنة الفصحاء، فشاع استعماهلا، وكثر السماع هلا، وما وضع
  .هو لغة حاملة للركاكة والرطانة األجنبية Üإىل وضع ثان 2»مقيسا على قياس العرب

  
ون وفق صور متنوعة   حصوهلا يك تتم وفق صورة واحدة بل ال ،وعملية التلحني

  :يلي ؤرخون من أمثلة فيماالباحث أمحد Ưتار عمر حتديدها بناء على ما ذكره امل 3حاول
  

  .وترك اإلعراب ،تسكني أواخر الكلمات - 1
 .يف نطق بعض األصوات حنرافاال - 2
 .اخلطأ يف قواعد النحو - 3
  .4اخلطأ يف بنية الكلمة - 4

  
  :متمثلة فيما يلي ، وجيعلها أقساما ثالثلحنيقدم باحث حمدث حتديدا آخر لصور ال

                                                 
1 - ſ08: ص )1994 ت،.د ج،.م.د :اجلزائر( اإلحاطة يف النحو: بلعيد صا. 
 .187، ص1السيوطي، املزهر، ج - 2
إعلم أن غلط العامة يتنوع، : "هذه احملاولة خاصة بلحن العامة فقط، يقول Üالبن اجلزري حماولة لتحديد صور اللحن لكن -  3

املشدد،  فتارة يضمون املكسور، وتارة يكسرون املضموم، وتارة يقصرون املمدود، وتارة يشددون املخفف، وتارة خيففون
 ..."وتارة يزيدون يف الكلمة، وتارة ينقصون منها، وتارة يضعوهنا يف غري موضعها، إىل غري ذلك من األقسام

: ص )2003، 8عامل الكتب، ط :القاهرة( البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثري والتأثر :أمحد Ưتار عمر - 4
86-87. 
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1 - ȗاللحن يف األلفا.  
 .اللحن يف اإلعراب - 2
  .اللحن يف األسلوب - 3

  
يف جزء خاص من  ،ينحرف عن الكالم الفصيح ،ففي القسم األول جند املتكلم

وربطه مبعان  ،وحتديدا جمال استعمال األلفاȗ حيث يتم جتاوز املعىن األصلي للفȘ ،أجزائه
ففي أصل اللفȘ الداللة على التباعد عن  ،من أمثلة هذا القسم لفȘ الترته ،دة عنهجديدة بعي

łاملياه واألرياف، لكنه تŁجŁاوŁز Șهذا املفهوم إىل معىن جديد بعيد عن املفهوم األصلي للف، 
وقد مثل هلا  ،القسم الثاين فيكون Ɲالف حركة إعرابية معينة أّما. وهو اخلروج إىل البساتني

هتا راءبتكسري الالم حيث ق. »إنّ اهللا بريء من املشركني ورسوله«: باɇية الكرمية الباحث
 فإنّ مرجعه االستعمال اللغوي ،وبالنسبة للقسم األخري، يłغŁيِّبł املعىن احلقيقي  ،بالكسر
  .1السقيم

  
هذه الظاهرة هي العامل  على أنَّفإنّ الباحثني والدارسني أمجعوا  ،كما أوردنا سابقا

: هذا قائال همإمجاعنشأة هذا العلم، يؤكد الدكتور حلمي خليل  آراءألساسي الذي كان وا
 كان هو السبب املباشر للنظر يف اللغة ،فاللحن يف نظر الكثري من الباحثني قدميا وحديثا«

هم إمجاعال ينطلقون من فراع يف توافقهم و ،وهؤالء الباحثني والدارسني 2»والبحث فيها

                                                 
 .320-319: دونة النحو العريب، صحممد الكراكيب، تقومي م :ينظر - 1
لبعض الدارسني والباحثني من القدماء واحملدثني  بقائمةزه طرح حلمي خليل لفكرة التوافق واالمجاع حول هذا العامل عزَّ -  2

  :وهم كالتايل ،ليفهم اليت احتوت رأيهم القائل هبذا العاملǔوكذا ت
 : من القدماء

  .60-59: اء، صطبقات فحول الشعر: ابن سالم اجلمحي-
 .12أخبار النحويني البصريني، ص: السريايف-
 .22طبقات النحويني واللغويني، ص: أبو بكر الزبيدي-
 .60-59الفهرست، ص: ابن الندمي-
  .8، ص2ابن جين، اخلصائص، ج-

ƙǭدǂمن ا: 
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فمن هذه الروايات . 1الروايات التارخيية إمجاعتندون إىل الدليل املتمثل قي هذا بل هم يس
: أبا األسود الدؤيل خاطبته ابنته قائلة له نّأروي من  ما ،القائلة بتأثري اللحن يف نشأة النحو

łالسماء بضم أَ ما أحسنŃحŁسŁجنومها، : فقال هلا ،تريد التعجب، ولكنه فهم االستفهام ن
) السماء ما أحسنŁ(إذن فقويل : فقال هلا ،ومل أسالك ،إƴا أخربك: بتأ يا: فقالت له
) ابنته(سود دخل عليها ن أبا األإ: يت بصيغة أخرى حيث قيل، وهذه الرواية رو2بالنصب

، ولكنه فهم تعين التعجب - حرِّالَ ما أشّد: يا أبت: فقالت له ،يف وقدة احلر بالبصرة
ومن . 3ومل أسألك أخربتك،إƴا : شهرا ناجد، فقالت له: افقال هل  -االستفهام ألهنا رفعت

   أخذ النحو عن«: هذه الروايات ما أورده أبو عبيدة معمر بن املثىن الذي روى ما يلي
كرم  اهللا - يب طالب أبو األسود، وكان ال خيرج للناس شيئا مما أخذه عن علي أعلي بن 
ويعرف  ا،عمل شيئا يكون للناس إماماأن ): هـ53(زياد إىل أحد حƓ بعث إليه  -وجهه

إن اهللا بريء من املشركني : سود قارئا يقرأحƓ مسع أبو األ به كتاب اهللا، فاستعفاه من ذلك

                                                                                                                                               
  .146-136، ص1955سنة  8صول النحو، جملة جممع اللغة العربية، العددأبراهيم مصطفى، إ-
 .20-16شهر النحاة، صألشيخ حممد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ ا-
 .194، 163:حسن عون، اللغة والنصوص، ص-
 .23متام حسان، األصول، ص-

ط، .دار املعرفة اجلامعية، د: اإلسكندرية(دراسة يف الفكر الغوي احلديث حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنوي،  :ينظر
 .02 :رقم هامȈ. 15: ص) 1995

أمجعت الروايات التارخيية على أن العرب قد أحسوا يف حنو منتصف القرن األول : "يشري حلمي خليل إىل هذه النقطة قائال -  1
ة األعاجم واملوايل الذين ألسنوذلك بسبب شيوع اللحن على  ،اهلجري Ɲطر يهدد لغتهم، وامتد هذا اخلطر إىل النص القرآين

قد تعداهم هذا اللحن حƓ وصل إىل أبناء العرب نتيجة ملخالطتهم هلؤالء وخاصة يف قصور اخللفاء و ،سالم بعد الفتحخلوا اإلد
فتحركوا لدفع هذا اخلطر عن  ،عى انتباه أهل العلم والرأي من العربرحيث األمهات األجنبيات واخلدم اجمللوبني، مما است

حلمي  :ينظر". ضع قواعد وقوانني يسترشد هبا الناس يف الكالمالقرآن الكرمي واللغة العربية، ومن مث شعروا حباجتهم إىل و
 .15: خليل، العربية وعلم اللغة النبوي، ص

 .245: ص) ت.، د10: دار الكتاب العريب، ط: بريوت( سالمإلضحى ا :أمحد أمني - 2
 .10:ص )ت.ط، د.د دار الفكر،: سوريا( من تاريخ النحو :سعيد األفغاين - 3
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أنا أفعل : فرجع إىل زياد، قال ،أمر الناس آل إىل هذا ما ظننت أنّ: ورسوله بالكسر، فقال
  .1»ا يفعل ما أقولقًنما أمر به األمري، فليبغين كاتبا لَ

  
وكذا الباحثني من جهة  ،املزدوج من الروايات التارخيية من جهة مجاعلكن رغم اإل

وأن  ،ورأى أنه غري ثابت ،عبده الراجحي شك فيهكتور دال فإنّ ،خرى حول األمر السابقأ
ويرى يف مقابل هذا  2»الشيء الثابت الوحيد هو وضع أيب األسود لضبط القرآن بالنقط«

ذلك أن «وحتديدا فهم القرآن الكرمي  ،خر هو عامل الفهمآعامل أن النحو نشأ بفعل 
وأن يفهموه، وفرق  ،عرفوا بداية أن عليهم أن يقرأوا القرآن) عرهبم وعجمهم(املسلمني 

ونص يسعى حلفظه من اللحن، ولو كانت الغاية منه حفȘ  ،كبري بني علم يسعى لفهم النص
  .3»الضخمة يف جمال الدرس النحويالنص من اللحن ملا أنتج العرب هذه الثروة 

  
الباحث ساق  فإنّ ،إضافة إىل الدليل السابق املتعلق بالثروة الضخمة يف اجملال النحوي

درس النحو بكل احملاوالت األخرى يف علوم أخرى كالتفسري  ارتباط«: أدلة أخرى منها
الفهم  ة على أنّكلها تسعى إىل فهم النص زياد... والبيان، والبديع وأصول الفقه وغريها

ويف معرفة ما يؤديه التركيب القرآين  ،يقصد إىل البحث عن كل ما يفيد يف استنطاق النص
  .4»على وجه اخلصوص، باعتباره أعلى ما يف العربية من بيان

  
فيقدم لنا  ،هو األستاذ أمحد شامية يف غمار قضية النشأة آخرخيوض باحث حمدث 

ة علم جديد موجودة ئحيث يرى أن فعالية التأثري لتنش ،ي الراجحيأا يقترب فيه من رًيأر
يف هذا  هعالية ضعيفة فيه، ودليلهذه الف فإنّ ،الفهم، وبالنسبة لعامل اللحن بالقوة يف عامل

وهذا  ،حتافȘ فيها العربية على مساهتا األساسية ،وغريها ،ية نشوء لغة مزجية من العربيةإمكان

                                                 
) 1988، 3: دار املسرية، ط: بريوت(جتديد ابن علي بن زين العابدين بن احلائري املازندراين  :الفهرست، تحابن الندمي،  - 1
 .42: ص
 09:ص )1988، 2:دار النهضة العربية، ط: بريوت(دروس يف املذاهب النحوية : عبده الراجحي - 2
 .20: صن، .م - 3
 .11: ص )1986 ط،.ة، ددار النهضة العربي: بريوت(حلديث النحو العريب والدرس ا: وينظر كذلك 10: ن، ص.م - 4
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وكان «: يهأيقول مستعرضا ر ،طبعا هللحن أو املفرز ل لباجلاحتت تأثري االحتكاك اللغوي 
ǐتنشأ لغة أخرى مزجية من العربية وغريها، وإن ظلت مسات العربية هي  من املمكن أن

انة لكن األمر أخطر من جمرد تأثر لغة بأخرى، إنه الدين والعقيدة والقرآن، إنه األم ،الظاهرة
افظة عليها، فاألمر ال ينحصر فقط يف اللحن يف بليغها واحملالسامية اليت كان على العرب ت

القرآن، وال يف اخلوف من تغريه، ولكن تغيري اللسان يعين عدم القدرة على فهم القرآن، 
  .1»وبالتايل ضياع الدين وأحكامه ،وفهم احلديث

  
ية استمرارية اللغة العربية بسماهتا إمكانأنَّه افتراضي، ف ما يالحȘ على الدليل السابقو

عبارة عن احتمال  2،خصوصياهتا يف جو اللحن الناتج عن االحتكاك اللغوي الكثيفو
ميكن أن حيتمل أو يفترض غريه  ،هوما احتمله وافترض ،وهو ليس حقيقة واقعية ،وافتراض

ىل إستوصل  ،اللحن بنسبة كبرية وŊشłسينجم عنه فǊ ،االحتكاك اللغوي املتعدد نّإلنقل مثال 
. ال ميكن تصور شكلها وطبيعتها ،حل حمله فوضى لغويةتل ،قائما كان ،فسخ كيان لغوي

وتقطع سبيل  ،يه يف مشوليتهأتثبت عدم مصداقية ر ،وحضور هذه االفتراضية يف دليل الباحث
  .األخذ به
  
ألن الباحثني  ،كان متوقعا ،مثل هذا التضارب والتخالف حول أسباب النشأة إنّ

يف  ،وسبق لشارل بروكلمان ،واإلهبامشوهبا الغموض ي ،والدارسني يف تعامل مع معطيات
 وردأ حيث ،ايات البحث اللغوي على العمومهذا املقام أن أشار إىل صعوبة النظر يف بد

                                                 
ج .م.سلسلة املعرفة، د :اجلزائر(عجاز القرآين يف نظرية عبد القاهر اجلرجاين اللغوية خصائص العربية واإل: أمحد شامية - 1

 .77: ص )1995
وهو أمر خيالف االحتكاك الشائع العادي  ،ومسنا هذا االحتكاك بالكثيف، ألن اللغة العربية احتكت فيه مع لغات متعددة - 2

خيتلف كما ونوعا مع نتاج االحتكاك العادي  ،فاالحتكاك الكثيف يكون له نتاج من اللحن. الذي يكون عادة بني لغتني
 .وبالتايل نرى ضرورة التعامل اخلاص مع هذا النوع من االحتكاك مع عدم االستهانة بتأثرياته الفعالة
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 ،ألنه ال يكاد ،دائما حموطة بالغموض والظالم ،أوائل علم اللغة العربية ستبقى«: مايلي
  .1»ى حبثها ومعرفتهاتعني عل ،ينتظر أن يكشف النقاب بعد عن مصادر جديدة

  
 2،يف موقف توفيقي ىوŁتŁحŃأن يł مكانحثني والدارسني السالف الذكر باإلوختالف البا

 مجاعن، فنحن نرى أنه وأمام اإلان املتخالفاحيمل قدرا من املعقولية أكثر مما حيتويه الرأي
ه من ملنطقية أّنرأي الراجحي املرفق باألدلة ا 4ووجاهة ،وتأثريه ،حول عامل اللحن 3املزدوج

كانت بفعل تعاضد عوامل  ،النشأة نقول من خالله أنّ ،االواجب أن نقف موقفا وسطً
ومها عامال الفهم  ،النشأة حوهلما آراءذين ارتكزت لونقصد العاملني السابقني ال ،Ưتلفة
حسب و ،والعامل القومي ،كالعامل االجتماعي ،تضاف إليها عوامل أخرى 5،واللحن

كان أسبق  ،العراق«يف النشأة ذلك أن  العامل االجتماعي أثرفإن ل ،عيد صاſبلكتور دال
شوريون والكلدانيون حيث تعاقب عليه البابليون واɇ ،ة وحضارةنياألقاليم العربية مد

يف عهد بين أمية جمموعة كبرية من  ،والفرس واليونان، كما توافد على البصرة والكوفة
 ،م، وقد أدى ذلك إىل دخول رطانة أجنبية يف اللسان العريبالقبائل وأضحت مرتادا لɊعاج

ومزجه مبجموعة من األلسن املتواجدة يف البصرة والكوفة، وهذا العامل أدى إىل ظهور 

                                                 
اهليئة املصرية : مصر( جمموعة من األساتذة بإشراف حممود فهمي حجازي : تاريخ األدب العريب، تر: شارل بروكلمان - 1

 .444: ص) 1993ت، .للكتاب، د
جند أنفسنا نتمذهب مبذهب قائم بذاته يعرف بالتوفيقية  ،نا إىل مثل هذا املوقفإننا بصنيعنا هذا أي بالتجائ - 2

)ECLECTISME (يف اجلمع بني آراء ومذاهب « فإنه يتلخص مفهومه  ،وباإلمجال. نتقاء واالختياروهو مذهب ينبين على اال
Ưتلفة وحماولة التأليف بينها لتكون مذهبا واحدا، وينطوي مذهب التوفيق من الناحية العلمية على استخدام أية إجراءات أو 

 :أمحد زكي بدوي :ينظر( »ل مشكلة معينةكن تتضح مالءمتها حلمفاهيم أو أي نظرية دون أن يتكون فيها نسق متكامل، ول
 .121: ص )1986 ،ط.د: بريوت( معجم العلوم االجتماعية

 .مجاع الروايات التارخيية من جهة أخرىوإ ،مجاع الدارسني من جهةإمجاع املزدوج ألنه جيمع بني ومسناه باإل - 3
إذ ال ميكن نفي املعىن  ،ه الراجحي هو رأي وجيهوما ذهب إلي: "ي عبده الراجحي قائاليعرب باحث حمدث عن وجاهة رأ - 4

ثر حادثة معينة أبرزت خطورة اللحن يف قراءة عريب قد نشأ يف البداية إعن النحو حبال أو حƓ لو افترضنا جدال أن النحو ال
قرائن املعىن عند  :مسعود بودوخة: ينظر". (مة املعىنالالقرآن، فإن النحاة رأوا فيه بعد ذلك وسيلة فعالة يف ضبط الفهم وس

 .53: ص )2001 ،اجمللس األعلى للغة العربية، ندوة تيسري النحو: اجلزائر(النحاة 
فإنه لن يبق منه ما ميتدح  ،إنه لبني أن فساد الشكل يؤدي إىل فساد املعىن، واملعىن الراقي إذا قدم يف حلة شكلية متدنية - 5
 .خرلواحد يستغين عن اɇوال يكاد ا ،هنما متعاضدانإوهلذا نقول ...عليه
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فقد  ،وبالنسبة للعامل القومي 1»كتاتيب هتتم بتحفيȘ القرآن الكرمي وتعليم لغة القرآن
كان العامل الثالث لوضع «: حيث يقول ،العامل الثالث يف النشأة هاعتربه الباحث نفس

قواعد اللغة العربية قوميا، حيث اعتز العرب بلغتهم اليت اختارها اهللا لكتابه املبني، فوضعوا 
ام أن ال تندثر لغتهم أمعلى هلا قواعدا تسهيال للذين أسلموا ، كما أن األمويني عملوا 

  .2»هم ونزعاهتم القوميةسالمي، فانتصروا للغتاملوايل، ولتكون لغة الفتح اإل
  

أهنا كلها عملت من أجل  الّإǌ ،وإن اختلفت يف درجة تأثريها ،فهذه العوامل كلها
  ...ة هذا العلم، وجيب عدم االستهانة بأي منهائتنش

  
علم النحو «واليت مفادها أن  ،رؤية ابن فارس الغريبة يف النشأةعرض وجدير بنا هنا 

مث  ،ميومرتل كترتيلها، وأنه كان معروفا ومدروسا من قديف اللغة العربية قدمي بقدمها، 
  .3»فأحيا ما اندثر منه ،حƓ جاء أبو األسود الدؤيل ،وأتت عليها األيام ،تنوسيت قواعده

  
اليت تعترب فترة إحياء والبحث بعد ذلك عن  ،فهذه النظرة تعين ترك فترة أيب األسود

حياء هذا العلم إالفة لعوامل Ưن عواملها واليت ستكو ،مرحلة النشأة األساسية املبكرة
هنا ستحتاج إىل إعادة النظر يف قضية تأخر الدرس اللغوي العريب يف الظهور إمث ...حتما

فهي نظرة تبنيها يؤدي إىل قلب األمور رأسا على  ،وباإلمجال...مقارنة بنظرائه من الدروس
فالدكتور . حضهادياهتا بذور ألن هذه النظرة حتوي يف ط ،لكن هذا التبين مستبعد. عقب

ويرى أن اللغة ال حتيا إال والقواعد اللغوية  ،النظرةهذه أمحد Ưتار عمر يعترض على مثل 
أساس  مث إنّ ،وهي مستغنية عنها بالكامل ،أن تعيȈ وحتيا مكانموضوعة إىل جنبها، فباإل

قد نشأ  ،أن النحو العريبويف رأينا «: وهو يعرب عن رأيه  قائال .اɍستعماȯاستمرار اللغة هو 
قد التزمت باطراد يف  ،فنا قبل أن يكون علما أي أن هذه الطرق اخلاصة باألداء يف اللغة

                                                 
 .10: اإلحاطة يف النحو، ص: صاſ بلعيد - 1
 .10: صن، .م - 2
 .17: الصاحيب، ص :ابن فارس - 3
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قبل أن توضع هلا  ،ومرنت عليها ألسنة العرب، ومتكنت من طبائعهم ،تراكيبها وأساليبها
  .1»القواعد النحوية

  
باعتباره  إنه حيث ،الظهور خره يفأفكرة ت يفłنض ،لنشأة هذا العلم أكثر واستجالء

فهو متأخر يف ظهوره مقارنة بأحناء األمم األخرى اليت  ،فرعا من فروع الدراسة اللغوية
بعضها دراسات لغوية راسخة قبل حيث عرف ل ،ظهرت فيها الدراسات اللغوية باكرا

ن مؤاثرة العرب ألي نوع متمثل يف عدم ي ،ودليله يف تأخر هذا العلم ،2سالم بقروناإل
هوره مع وهذا مبقارنة ظ ،مث إن هذا العلم عرف تأخرا آخر. 3الدراسات اللغوية قبل اإلسالم
مل يكن البحث اللغوي عند « :يقول أمحد Ưتار عمر ،سالميةظهور العلوم الشرعية واإل

عا، ألهنم وجهوا اهتمامهم أوال إىل العلوم االعرب من الدراسات املبكرة اليت خفوا هلا سر
  .4»اجتهوا إىل العلوم األخرى ،وحني فرغوا منها أو كادوا ،الشرعية

  
 Ɠونقصد  ،ترب من أترابه يف الدراسات اللغويةبالنسبة إىل وتأخر هذا العلم جنده ح

 ،أما البحث النحوي«: أمحد Ưتار عمر قائالكتور دالوالذي يربره ). مجع اللغة(هنا حتديدا 
ه ال ميكن القيام به دون مادة توضع حتت تصرف ألّنفال شك أنه بدأ متأخرا عن مجع اللغة، 

 ،تقعيد القواعد ماهو إال فحص ملادة لغوية Ź مجعها بالفعل ألنّ ،النحوي، وبعبارة أخرى
ره يؤكده مبا نقله وتربي. 5»وحماولة لتصنيفها واستنباط األسس والنظريات اليت حتكمها

اللغوي  علم أنّا«: ا املضمار ما يلين عبد اللطيف البغدادي الذي أورد يف هذالسيوطي ع
فشأنه أن يتصرف فيما ينقله  ،ا النحويوال يتعداه، أّم ،شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب

                                                 
 .82: البحث اللغوي عند العرب، ص :أمحد Ưتار عمر/د - 1
 .79: البحث اللغوي عند العرب، ص :أمحد Ưتار عمر - 2
 .79: ص، ن.م - 3
 .ن، نفس الصفحة.م - 4
 .نفس الصفحة، ن.م - 5
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ن الفقيه إث نقل احلديث برمته، مث ث والفقيه، فشأن احملّدويقيس عليه ومثاهلما احملدِّ ،اللغوي
  .1»شباه واألمثالويقيس عليه األ ،ويبسط فيه علله ،ويتصرف فيه ،يتلقاه

  
  :أƵيته. 3

هم حينا حول هذه آراءتوافقت . ه كثري من العلماء والدارسني بأمهية النحولقد نّو
فمن . وحتددت عند البعض اɇخر ،واختلفت حينا آخر، تعددت عند بعضهم ،األمهية

ا العرب من العلوم اجلليلة اليت اختصت هب«: يقول يف كتابه الصاحيب ،القدامى جند ابن فارس
اإلعراب، الذي هو الفارق بني املعاين املتكافئة يف اللفȘ، وبه يعرف اخلرب الذي هو أصل 

وال تعجب من  ،الكالم، ولواله ما متيز فاعل من مفعول، وال مضاف من منعوت
وهي  ،أن األلفاȗ«: فريى ،أما عبد القاهر اجلرجاين .2»وال نعت من توكيد...استفهام

فاحلركات  .3»غلقة على معانيها، حƓ يكون اإلعراب الذي هو يفتحهاعارية من اإلعراب م
والدالالت اليت ختتلج يف  ،ملستمع إىل عامل املعاينهبا ايلج  ية هي مبثابة املفاتيح اليتاإلعراب

، وكذا املنظرين األوائل للنحو ابن يعيȈو ابن جƑ دوهذا الكالم وارد عن. ذهن املتكلم
فالنحو عند هؤالء «وغريهم  اءّرفه واألخفȈ واملازين والكسائي والالعريب كاخلليل وسيبوي

 ،وجتمع شواردها ،أساس بناء اجلملة العربية، ذلك أنه ال بد لكل لغة قوانني تنظمها
ألن تلك القوانني أو القواعد هي الوسائل  ،وتكشف عن خفاياها، وتوحد ظواهرها املختلفة

مكنون النفس، والتعبري عما خياž وجدانه بلغة  اإلجرائية اليت تعني املتعلم على كشف
نظرا  ،فإن هذا العلم أهم علوم اللسان البشري ،وبالنسبة البن خلدون. 4»صحيحة سليمة

: حيث يقول ،أȍوȯ اƫقاȍد بالدɍلةأو  بȍǖل اȥɋاǻةألمهيته الكربى يف تبيان ما يسميه 
ن، واألدب، وإن األهم املقدم منها اللغة، والنحو، والبيا: أركان علوم اللسان أربعة هي«

                                                 
 .59: ، ص1: ، جهراملز: السيوطي - 1
دار الكتب العلمية، : بريوت(أمحد حسن بسج  :سنن العرب يف كالمها، تحمسائلها والصاحيب يف فقه اللغة و: ابن فارس - 2
 .43: ص) 1997، 1: ط
 .23: عجاز، صدالئل اإل: اجلرجاينعبد القاهر  - 3
مديرية التكوين بوزارة التربية، : اجلزائر(اعد اللغة يف الطور الثالث من املدرسة األساسية تدريس قو: ابن عرفة بن صايف - 4

 .194: ص )1991جملة مهزة وصل، عدد خاص، 
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 ،واملبتدأ من اخلرب ،تبني أصول املقاصد بالداللة، فيعرف الفاعل من املفعوليإذ به  ،النحو
  .1»ولواله جلهل أصل اإلفادة

  
بل جندها  ،املنوهة بأمهية النحو العريب مل تصدر عن القدماء فقط راءاɇومثل هذه 

إن مرتلة النحو من العلوم اللسانية «: فعباس حسن مثال يقول ،صادرة عن احملدثني أيضا
وترجع  ،مرتلة الدستور من القوانني احلديثة، وهو أصلها الذي تستمد عونه، وتستلهم روحه

إليه يف جليل مسائلها، وفروع تشريعها، ولن جتد علما من تلك العلوم يستقل بنفسه عن 
ويعتربه الباحث احملدث حيي . 2»ري نوره وهداهالنحو أو يستغين عن معونته أو يسترشد بغ

يعد النحو يف أي لغة العمود الفقري «: بعيطȈ العمود الفقري ألي لغة من اللغات قائال
هلا، ألهنا ال تستقيم إال به، وبدونه يبقى الكالم جمرد ركام من الكلم، ال حيصل به فهم أو 

ويسحر  ،علم ممتع يأخذ العقل« ذكر صاحب النحو الشايف بأنه ،وعن أمهيته. 3»إفهام
وإىل  ،وهو عند الباحث حممود أمحد السيد. 4»اللب، ويبعث الثقة يف الدارس واملدرس معا

له الدور املهم يف فهم املقروء، ويف «فإن  ،جانب قدرته على التمييز بني املعاين املتكافئة
  . 5»االستعمال، والتعبري السليم شفهيا كان أم كتابيا

  
لباحث علي أمحد مدكور لتأكيد أمهية هذا العلم إىل استحضار املقولة ويعمد ا

غري أن . 6»النحو يف الكالم كامللح يف الطعام«واليت مفادها أن  ،املشهورة اجملهولة القائل
أن هذا القول يربز النحو باعتباره سالحا ذا «حيث  ،هذه املقولة مطعون يف مصداقيتها

                                                 
العالمة ابن خلدون املسمى ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  مقدمة: ابن خلدون - 1

 .565: ص) 2004ط، .ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ددا: بريوت(األكرب 
 .60: ص )1966ط، .دار املعارف، د: القاهرة(اللغة والنحو بني القدمي واحلديث  :عباس حسن - 2
: ص )2001اجمللس األعلى للغة العربية، ندوة تيسيري النحو، : اجلزائر(سري يالنحو العريب بني التعصري والت: Ȉيحيي بعيط - 3

114. 
 .07: ص )1997، 3: ط مؤسسة الرسالة،: بريوت(النحو الشايف حممود حسني مغالسة، : ينظر - 4
املنظمة العربية  :تونس( ب التعبري يف مراحل التعلم العامتطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأسالي: حممود أمحد السيد -  5

 .39: ص )1987للتربية والثقافة والعلوم، 
 .334: ص )1997ط، .د دار الفكر العريب، :القاهرة(تدريس فنون العربية  :مدكور علي أمحد - 6
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ووضع  ،ولكنه إذا جتاوز حده ،مستساغاكالم مفهوما ده ضروري ليكون الوحدين، فوج
أصبح الكالم غري مفهوم، وخرج النحو عن أصل وضعه، كما أن امللح إذا  ،منه قدر كبري

  .1»أصبح الطعام غري مستساȟ ،وضع يف الطعام بقدر كبري
  

هو حممد بن محو هبذا العلم انطالقا من أمهيته الكربى  ،ينوه باحث حمدث آخر
  .2»فيجعل صاحبه مثقفا ،اءهوينبت الذكاء والد ،يوسع العقل«حيث أنه  ،للمتكلمبالنسبة 

  
يضيف الباحث أمهية أخرى هلذا  3»هو مجال وهيئة لصاحبه«بل  ،ليس هذا فقط

ويعرب الباحث عن هذه  ،العلم متمثلة يف كونه قادر على تنجية املتكلم وقت الشدة والضيق
ية مكانولتأكيد هذه اإل 4»خرآة اخراج الكالم إىل وجه رمبا أجنته حكم«: ية قائالمكاناإل

مسعت موىل ɇل عمر بن : استعان الباحث مبا ذكره ابن قتيبة عن األصمعي الذي قال
فقال  ،كان يرى رأي اخلوارج رأي شبيب ،أخذ عبد امللك بن مروان رجال: اخلطاب يقول
       : له ألست القائل

  ومنا أمري املؤمنني شبيب*     ومنا سويد والبطني وقعنب        
  

تخلية بيا أمري املؤمنني، فأمر : ا أمري املؤمنني شبيب بالنصب أيومّن: إƴا قلت: فقال
  .حال دون قطع رأسه ،عرابية واحدةإالرجل حلركة   ما قاله ابن قتيبة  .5سبيله

  
ملختلفة بالوظائف ا رتباطأمهية النحو مرتبطة أشد اال هو أنّ ،الذي ال شك فيه إنّ

 :حصرها فيما يلي Ǥșية سعيد الȆليȖي واليت حاولت الباحثه ،واملتعددة اليت يؤديها
  

                                                 
 .508: ص )2001اجمللس األعلى للغة العربية، ندوة تيسري النحو، : اجلزائر(عمر حلسن، النحو العريب وإشكالية تدريسه  - 1
اجمللس األعلى للغة العربية، ندوة تيسري النحو، : ئراجلزا( النحو العريب يف مرحلته األوىل، صناعته وتعليمه :حممد بن محو - 2

 .16: ص) 2001
 .17: ن، ص.م - 3
 .155: ص) ت.ط، د.دار الكتاب العريب، د: بريوت( عيون األخبار :ابن قتيبة - 4
 .16: ، صالنحو العريب يف مرحلته األوىل صناعته وتعليمه: حممد بن محو - 5
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  .وإدراكه يف غري لبس أو غموض ،وفهم معناه ،وصحة أدائه ،يكفل سالمة التعبري - 1
ودقته، وتنمية مهارات التفكري العلمي مثل دقة  ،وجودته ،يساعد على مجال األسلوب - 2

  .التفكري
عمال األلفاȗ واجلمل والعبارات استعماال صحيحا، فتتكون عند يعني على است - 3

  .الدارسني عادات لغوية سليمة
  :أن للنحو ثالث وظائف هي الȺحو الوșيفي يف كتابه Haliday هالديويرى  - 4

  .أي لعمل مجل مثالية: مثالية  . أ
  .أي من سياق الكالم: سياقية  . ب
  .أي العالقة بني األشخاص وتفاعالهتم: شخصية  . ت

وهو  ،العالقات واإلشارات، لنصل إىل التفسريات احملتملة للرسائل اليت نتلقاها يقدم لنا - 5
  .يقدم هذا من خالل تصنيفه للكلمات أو جملموعة من الكلمات

  
يف الباحثة وظيفة أخرى ملا سبق متمثلة يف الداللة على جمموعة عناصر مهمة ضوت

  :لتفسري الكالم منها
  .العالقة بني املشاركني يف التفاعل - 1
 .املوضوع حمل املناقشة - 2
 .وقت احلدث - 3
 .طبيعة الكالم - 4
  .1الذي يتملك املتحدث جتاهاال - 5

  
  
  
  
 

                                                 
 .28- 27: صالعريب يف ضوء االجتاهات احلديثة،  تدريس النحو: ظبية سعيد السليطي - 1



 28

  :مȆتوياته. 4
جند أهنا حمتوية على مستويني اثنني  ،عند النظر يف الثقافة اإلنسانية يف مشوليتها

 ،نياملستوى العلمي التنظريي الذي يشتغل يف إطاره املختصون من العلماء والباحث: متكاملني
فاألول يبحث عن  ،واملستوى الثاين هو املستوى التعليمي الذي يوجه إىل مجوع املتعلمني

أما  ،تساهم يف تذييل مهمته ،احلقيقة العلمية مستعينا بوسائل ومناهج وأدوات متطورة
وهو حيتاج إىل  ،بالنسبة للمستوى التعليمي فهو خاص بتلقني العلوم وامللكات والفنون

حيث يعمد إىل  ،تلف عن الوسائل اليت حيتاج إليها املستوى األولخت ،وسائل خاصة
  .االستعانة بالوسائل التعليمية، وطرائق التدريس ومعرفة حاجات املتكلمني

  
العلمي (يتميز بوجود املستويني  ،نسانيةفرعا من فروع الثقافة اإل وباعتباره والنحو

والعلماء الذين وهبوا أنفسهم  ،حثنيحيث يوجه األول إىل املختصني من البا) والتعليمي
فإنه ميثل املستوى  ،، وبالنسبة للمستوى الثاين1للبحث  والتنقيب يف أدق دقائق النحو

  . 2وأداء الغرض وترمجة احلاجة ،الوظيفي النافع لتقومي اللسان، وسالمة اخلطاب
  

مي ضروري أي بني النحو العلمي والنحو التعلي ،والتفريق بني املستويني السابقني
م أي ا بني النظرية النحوية كعلوجوهرًي ،اهذه الثنائية تعين أن هناك فرقا واضًح جدا، ألنّ

يصف من خالهلا بنية  ،مجلة من املصطلحات واملفاهيمكجهاز أو إطار نظري يقوم على 
 ،اوهو النحو العلمي الذي قد يكون حنوا قدميا أو حنوا توليديا أو حنوا وظيفي ،اللغة ويفسرها

 ،وبني النحو البيداغوجي التعليمي الذي تنحصر مهمته يف استثمار بعض املفاهيم
ليتخذ منها أصوال يبىن عليها من جهة تعليمية  ،رية أو تلكظواملصطلحات النحوية هلذه الن

واللسانيات     ،والبيداغوجيا ،تعتمد على النتائج اليت يتوصل إليها علماء النفس ،منظمة
  .3التطبيقية

                                                 
 .510: ص )2001، ندوة تيسري النحو، اجمللس العلى للغة العربية :اجلزائر( هالنحو العريب وإشكاليات تدريس :عمر حلسن - 1
 .185: ص )2001، ندوة تيسري النحو، اجمللس األعلى للغة العربية :اجلزائر(تيسري النحو موضة أم ضرورة؟ : حممد صاري - 2
3 - Ȉ120:ص)2001، ندوة تيسري النحو،اجمللس األعلى للغة العربية :اجلزائر(النحو العريب بني التعصري والتيسري  :حيي بعيطي. 
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 ،وكذا بعض احملدثني الذين تكفلوا مبيدان التدريس ،علماء النحو العريب القدماءو

فجعلوا  ،حيث خلطوا بينهما ،ستويني السابقنياملأغفلوا األمهية القصوى لعملية التمييز بني 
    لون املتعلمني يف مجيع أعمارهم كنفراحوا يلق ،كل دقيقة من دقائق النحو مادة تعليمية

وقدراهتم النفسية والعقلية، وهذا  ،حاجياهتم املعرفيةحتديد نحو العريب دون يتصل بال ام
وهذا املǔل . فنفر منه املتعلمون ،عابيستعسري اال ،معقداً ،نحو العريب صعباًاخللط جعل ال

فأوجدوا احللول  ،فراحوا يبجثون عن حل ،بعض الدارسنيحّرك  ،احلرج الذي آل إليه
  :التالية الثالث

  
  .أي مبستوييه العلمي والتعليمي ،لنحو العريب يف كليتهتيسري ا - 1
 .اب والتقليل من أمهيتهرإسقاط اإلع - 2
 .إحالل العامية حمل الفصحى - 3

  
ألهنا  ،ا جتاوز الوضعية احلرجة للنحوإمكاهنوهذه احللول الثالث املقترحة ليس ب

يه التعليمي حتتوي أخطاءă ونقائص، فأصحاب التيسري استهدفوا النحو يف كليته أي مستوي
حيث  ،وهنا مكمن اخلطأ ،ال تأŷ طبيعته التبسيط ،واملعروف أن هذا األخري والعلمي،

عن جدوى ي بعيطيȈ حييتساءل الباحث احملدث  ،ما يتعارض مع طبيعته فرضوا على النحو
إذا ... فما الفائدة من عملية التبسيط أو حذف هذا الباب أو نقله... «: تيسري النحو قائال

 ،مث التدرب عليه ،مرتبطة بنحو علمي اهلدف منه إفهام املتعلمني هذا املصطلح أو ذاك كانت
 زياء أويمبصطلحات الف لǊعŁفǐمتاماً كما يł -حƓ ال أقول حلفظه –وتثبيته وترسيخه 

فإنّ  ،أّما أصحاب املقترح الثاين الداعي إىل إسقاط اإلعراب والتغاضي عنه 1»...الرياضيات
ال ميلك من التأثري فيها  ،وا كثريا يف حقه بأن محلوه مسؤولية إشكالية كبريةدعاته قد تعسف

  .ا بإسقاطه لبقيت اإلشكالية كما هيننه لو أيدنا رأيهم، وقمإإالّ القدر الضئيل، حبيث 
  

                                                 
1 - Ȉ121: النحو العريب بني التعصري والتسيري، ص :حيي بعيطي. 
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فإننا نترك جانب التعقيب عليه للدكتور حممد  ،بالنسبة ملقترح العامية بدل الفصحى
ات ال تعتمد على أسس عملية ذ«هنا إالداعية إليه باطلة حبيث  عيد الذي يعترب الدعوات

  .1»نفعاليةقيمة، بل هي يف معظمها سطحية ا
  

ية الذي كان البعد عن احلل األمثل لɌشكال يبدو بعيدة كلواحللول املقترحة كما 
عة والدعوة إليه، فهو مييز متييزا مستنريا بني صنا ،قا إىل إدراكهاّببن خلدون ساالعالمة 
فة قوانني رصناعة العربية إƴا هي مع«: حيث يقول يف هذا الشأن ،وامللكة اللغوية ،العربية

 امفليست نفس امللكة، وإّن ،ال نفس الكيفية ،هذه امللكة ومقاييسها خاصة، فهو علم بكيفية
ا إƴ ،العلم بقوانني اإلعراب فإنّ. وال حيكمها عمالً ،من يعرف صناعة من الصنائع هي مبثابة

هرة يف صناعة العربية هو علم بكيفية العمل، ولذلك جند كثرياً من جهابذة النحاة وامل
إذا سئل يف كتابة سطرين إىل أخيه أو إىل ذي مودة أو شكوى  ،احمليطني علماً بتلك القوانني
وكذا جند كثرياً ...أخطأ فيهما عن الصواب أو أكثر من اللحن ،هظالمة، أو قصد من قصود

وجييد الفنني من املنظوم واملنثور، وهو ال حيسن إعراب الفاعل من  ،هذه امللكة ممن حيسن
تلك  نوال املفعول من اجملرور، وال شيئا من قوانني صناعة الكتابة، من هذا تعلم أ ،املفعول

  .2»صناعة العربية، وإƴا هي مستغنية عنها باجلملة امللكة هي غري
  

وتظهر جرأته يف  ،د يف عرضه هلذا املوقفخلدون كان جريئا إىل أبعد ح وابن
ال تكون إالّ مبعرفة  ،وع النحويني الذين كانوا يعتقدون أن حتصيل امللكة اللغويةمجمعارضته 

 حيث ثار على معتقدهم معلنا أن حتصيل امللكة اللغوية مستغن عن علم ،صناعة العربية
 ءهذا موقف جري والشك أنّ« :العربية بالكامل، يشري باحث حمدث إىل هذه اجلرأة قائال

نظراً ألوان قوله، إذ كل املعلمني معتقدون أن قوانني الغربية غاية يف حد ذاهتا، ناهيك عن 
  .3»كوهنا وسيلة، فهذا أمر مسلم به لديهم

                                                 
 .210 :ص )1995ط، .عامل الكتب، د :القاهرة(يف اللغة ودراستها  :حممد عيد - 1
 .580 ، 579: املقدمة، ص :بن خلدونا - 2
 :اجلزائر( ، مذكرة لنيل شهادة املاجستريالعربية النظرية اللغوية اخللدونية وكيفية توظيفها يف اكتساب اللغة :سعيد بوخاوش - 3

 .174: ص) 200املدرسة العليا لɊساتذة، 
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فقد دلل ملوقفه هذا  ،تكون لوال األدلة اليت عمد إليها أنǐ هلا هذه اجلرأة ما كان

 ،فقد بّين الفرق بني العلم النظري ،فأّما من الناحية العقلية« ،عقلياً وواقعياً وجتريبياً
ل لذلك متثيال واقعيا، أّما من الناحية بني امللكة وقوانني امللكة، ومثّواملمارسة العملية، 

ه تتبع واقع التعليم يف عصره يف األمصار املختلفة، وكيف تدرس فيها علوم فإّن ،التجريبية
عتمادهم على كتب املتأخرين من املطوالت ، وكيف اة وغريهااللغة من حنو وصرف وبالغ

  .1»والبعد عن الذوق العريب نطقاً وكتابة ،واملختصرات إىل عدم الشعوربامللكة اللسانية
  

يستطع إحالل موقفه حمل  ابن خلدون مل فإنّ ،ورغم األدلة الدامغة السابقة Üلكن
واستمر املعتقد اخلطأ إىل أن  ،دفيت املقدمة خمد موقفه بنيفاملعتقد اخلطأ جملموع النحويني، 

وإثبات ضده، والعالمة عبد  ،وصل إىل أيدي علماء اللغة احملدثني الذين متكنوا من دحضه
ſودراسة اللغة  ،واحد منهم، فقد دعا إىل التفريق بني امللكة اللغوية 2الرمحن حاج صا
للفروق املوجودة بني دراسة اللغة  لتباسات كثرية ناجتة عن تناسي الناساومبعث دعوته هذه 

إىل أن - لتباسات هي اليت أدت األجيال السابقة طيلة قرون وأخطر هذه اال«وتدريس اللغة 
 تقتضيه(ا النظرية البحتة وسيلة جمردة من كل تكييف ميتخذوا النحو والصرف يف صورهت

إىل  -طب ههنا أعظم واخل - إلكساب الناس امللكة اللغوية مث أدهتم أيضا ) مقاييس التربية
  .3»جتهاد عليهاوإغالق باب اال ،جتميد البحث العلمي احلقيقي يف أسرار العربية

                                                 
 .ةنظر الصفحات املوالياوملزيد تفصيل س، نفس الصفحة، .م - 1
، 4جملة اللسانيات، العدد (ينظر عبد الرمحن حاج صاſ، أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة العربية ، مقال  - 2
 .21،22: ص
 .22: صس، .عبد الرمحن حاج صاſ، م - 3



 
 
 
 

  
  

  اƫوȑوț اȆƫتهدȣ نقدا
  )سهأȍوله وتعدǻ مدار(

  
  .أȍوله. 1  
    1.1 țماȆال.  
      - Ƈالكر ȷǓالقر.  
      - Ȥوي الشريǤȺال ǬديƩا.  
      - ǡكالم العر.  
    2.1 ȃالقيا.  
  .العامل 3.1    
  .تعدǻ مدارسه. 2  
  .الǤصرة 1.2    
  .الكوȥة 2.2    
    3.2 ǻداȢب.  
  .مصر 4.2    
    5.2 Ȅاألندل.  
    6.2 ǡرȢƫا.  

 
 



 33

  :أȍوله .1
1.1 țماȆال:  

عمد علماء العربية القدامى إىل مادة خاصة ختريوها لتكون موضوعا لدراساهتم   
هم ءوهذه املادة متثلت يف اللغة املنطوقة، وهم يف اختيارهم جندهم قد خالفوا نظرا ،اللغوية

) ية املكتوبةالنصوص اللغو(ا وحتديًد ،الغربيني الذين اختاروا املادة اللغوية املكتوبة أوالً
ليتبنوا اللغة املنطوقة،  ،وفيما بعد عدلوا عن اختيارهم ،موضوعا لدراساهتم اللغوية

حيث أثبتت الدراسات احلديثة  ،املذكور آنفاوالدارسون العرب مل جيانبوا الصواب بصنيعهم 
 وهم بعد هذا. للعرب فضل السبق يف هذه القضية وهبذا فإنّ ،أسبقية املنطوق على املكتوب

هم يف لكّن ،هم أدخلوا النصوص يف دراساهتم اللغويةبل إّن ،ويتوقفوا عنده ،مل يالزموا املنطوق
  .السماعاحلقيقة بقوا مرتبطني ارتباطا وثيقا ب

    
بل جندهم قد اكتفوا بالفصيح منها  ،اا مطلقًهوهذه اللغة املنطوقة مل يعتمدوا علي

واحلديث  ،متثلت يف القرآن الكرمي ،فقط، وهذا الفصيح متوافر يف مصادر لغوية خاصة
فما اكتفوا به من مصادر . املعترف بفصاحته ،وكالم العرب شعره ونثره ،النبوي الشريف
 ،وهو جزء حمدد من اللغة العربية املنطوقة ،فوها يف دراساهتم اللغوية هو السماعنقلوها ووظّ

هو ما ثبت يف كالم من يوثق «: يعرفه السيوطي قائال .وهو ليس اللغة العربية املنطوقة ذاهتا
 ،وكالم نبيه صلى اهللا عليه وسلم ،فشمل كالم اهللا تعاىل، وهو القرآن الكرمي ،بفصاحته

ويف زمنه، وبعده، إىل أن فسدت األلسنة بكثرة املولدين نظما ونثرا  ،وكالم العرب قبل بعثه
  .1»عن مسلم أو كافر

  
  :ع وشروطهاوهذا تفصيل يف هذه املصادر املمثلة للسما  

  
  
  

                                                 
 .24: االقتراح، ص :السيوطي - 1
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- Ƈالكر ȷǓالقر:  
 60جزءا جمموعا يف  30سورة واملقسم إىل  114هو ذلك النص املقدس الذي حيوي   

عن طريق  - حممد صلى اهللا عليه وسلم- زبا، وهو الذي أنزله اهللا سبحانه وتعاىل على نبيه ح
  .لينشره على العاملني مجيعا ،جربيل

    
كما يشري إىل ذلك  ،وجبميع قراءاته ،جاج بهوالقرآن أفصح كالم لذلك جيوز االحت

جاز االحتجاج به يف العربية سواء  ،أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به«: السيوطي قائال
 ،وقد أطبق الناس على االحتجاج بالقراءات الشاذة يف العربية ،كان متواترا أم أحادا أم شاذا

  .1»...هباإذا مل ختالف قياسا معروفا، بل ولو خالفته حيتج 
  
- Ȥوي الشريǤȺال ǬديƩا:  

وهو يأيت يف املرتبة الثالثة يف االحتجاج  -صلى اهللا عليه وسلم -هو كالم الرسول   
وهذا املصدر اللغوي مل حيتج  أئمة النحاة  ،اللغوي بعد كل من كالم العرب والقرآن الكرمي

فوقع اللحن يف  ،لطبعكثريا من الرواة ليسوا عربا با املتقدمني بشيء منه وحجتهم أنّ
  .زونومانعون وجم: فقد انقسموا قسمني ،، أما بالنسبة للمتأخرين2وهم ال يعلمون ،كالمهم

  :فاملانعون احتجوا بأمرين مها
وإƴا  -صلى اهللا عليه وسلم -ن النيب أن األحاديث مل تنقل كما مسعت ع  - أ

  .رويت باملعىن
 .بشيء منه وأن أئمة النحو املتقدمني من املصرين مل حيتجوا  -  ب

  
Ŋا يأيتمبوا حجج املانعني أما اجملوزون فقد رد:  

أن النقل باملعىن إƴا كان يف الصدر األول قبل تدوينه يف الكتب : الرد األول  - أ
  .وهذا يصح االحتجاج به ،وغايته تبديل لفȘ بلفȘ ،وقبل فساد اللغة

                                                 
 .نفس الصفحة، س.م - 1
 .48:ص )1993، 5:دار املعارف، ط: القاهرة(مقدمة يف علوم اللغة : البدراوي زهران - 2
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م صحة عد ،أنه ال يلزم من عدم استدالل املتقدمني باحلديث: الرد الثاين  -  ب
والصواب جواز االحتجاج باحلديث النحوي، ويلحق به ما  ،االستدالل به

 .1 إƀ...ورد عن الصحابة وأهل البيت
  

ز ن اختلفوا يف درجة التجويز، فقد وجد منهم من جّوون اجملوزووهؤالء املتأخر
 أي بتوفر شروط مثل الشاطيب الذي Üومن عمد إىل التوسط يف التجويز ،مطلقا كابن مالك

  . اشترط يف احلديث الذي حيتج به أن يكون ناقله قد اعتىن بلفظه
  
- ǡكالم العر:  

مواد دراساهتم من وجعلوه مادة  ،عمد اللغويون العرب إىل االحتجاج بكالم العرب  
واحلديث النبوي الشريف، وهذا الكالم مل يعتمدوا عليه  ،نب القرآن الكرميااللغوية إىل ج

بل  ،وجعلوه موضوعا لدراساهتم ،عن العرب من كالم تقبلوه رŁثŇأي ليس كل ما أǊ ،مطلقا
به، ومن هذه  واوإذا غابت استبعدوه ومل حيتج ،لإذا توافرت تقّب ،إهنم اشترطوا فيه شروطا

قيس، متيم، وبعض كنانة، : وهي 2،الشروط أهنم حصروا األخذ والتلقي يف قبائل حمددة
ورد يف كتابه األلفاȗ واحلروف  ،يف نص للفارايبوهذا احلصر جنده  ،وبعض الطائيني وأسد

وعنهم أخذ اللسان العريب من  ،وهبم أقتدي ،إن الذين عنهم نقلت العربية«: حيث يقول
 ،هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه فإنَّ ،سدأو ،ومتيم ،قيس: قبائل العرب هم

وبعض  ،وبعض كنانة ،ويف اإلعراب والتصريف، مث هذيل ،وعليهم اتكل يف الغريب
ويوضح الفارايب سبب استبعاد . 3»ومل يؤخذ عن غريهم من سائر قبائلهم ،الطائيني

فإنه مل يؤخذ عن حضري قط، وال عن سكان الرباري «: االحتجاج بالقبائل األخرى قائال
 ،ممن كان يسكن أطراف بالدهم اجملاورة لسائر األمم الذين حوهلم، فإنه مل يؤخذ عن خلم

جملاورهتم أهل  ،وإياد ،وغسان ،ذام جملاورهتم أهل مصر والقبط، وال عن قضاعةجن وال ع

                                                 
 .02 :هامȈ رقم ،49:، صس.م - 1
 .ةحة املواليأنظر اخلريطة املرفقة واملبينة لتموقع هذه القبائل يف الصف - 2
 .33:السيوطي، االقتراح، ص - 3
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ون بالعربانية، وال عن تغلب واليمن، فإهنم كانوا باجلزيرة ؤالشام وأكثرهم نصارى يقر
جملاورهتم للقبط والفرس، وال عن أهل اليمن ملخالطتهم للهند جماورين لليونان، وال عن بكر 

بين حذيفة، وسكان اليمامة، وال عن ثقيف، وأهل الطائف ملخالطتهم جتار واحلبشة، وال من 
اليمن املقيمني عندهم، وال عن حاضرة احلجاز، ألن الذين نقلوا عنهم صادفوهم حني 

  .1»وا ينقلون لغة العرب، قد خالطوا غريهم، وفسدت ألسنتهمأابتد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  ƙǤة تȖوقع خريƢǂل اǝاǤاالقŏ ǰت -  
  

وبني اللغات  ،فسبب استبعاد هذه القبائل هو اتقاء نتاج االحتكاك اللغوي الذي كان بينها
واملتمثل يف الرطانة األجنبية أو الفساد اللغوي الذي يتناقض مع الفصاحة اليت  ،األعجمية

  .تعلقوا هبا أميا تعلق
  

                                                 
 .34 :، صالسيوطي، االقتراح - 1
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حلصر الزماين حيث وا أيضا إىل ائبل إهنم جل ،وهم مل يعمدوا إىل احلصر املكاين فقط
وابن هرمة عندهم  ،فجعلوها تنتهي مبنتصف القرن الثاين اهلجري ،حددوا فترة االحتجاج

  :فإهنم قسموا الشعراء طبقات ،، ووفقا هلذا اإلطار الزمين1خر من حيتج بهآ
  

  .اجلاهليون - 1
 .لبيد وحسان: مثل واإلسالماملخضرمون وهم الذين أدركوا اجلاهلية  - 2
وهم الذين كانوا يف صدر اإلسالم كجرير  ،هلم اإلسالميون ويقال ،املتقدمون - 3

 .والفرزدق
        وهم ومن بعدهم إىل زماننا كبشار بن برد ،ويقال هلم احملدثون ،املولدون - 4

 .يب نواسأو
ا، وأما الثالثة فصحيح االستشهاد مجاًعيستشهد بشعرمها إ األوىل والثانيةقتان فالطب
  2...يح أنه ال يستشهد بكالمها مطلقاوأما الرابعة فالصح ،بكالمها

  

وتقسيمهم للشعراء لالحتجاج هبم جندهم قد  ،وبعد احلصر املكاين والزماين ،مث إهنم  
  :وهو الشخص الذي تؤخذ عنه اللغة الشروط التالية ،اشترطوا يف الراوي اللغوي

  .أن يكون من صميم أهل البلدة اليت يعيȈ فيها  . أ
ǡ .  ال تتأثر هلجته  ،الد أو قرى أخرىوأال يكون قد نزح عنها إىل ب Ɠمث عاد إليها ح

 .بلهجات أخرى ،أو ختتلط هلجته ،مبؤثرات خارجية
ǧ .   وأال يكون متأثرا بعوامل ثقافية يكون هلا دخل يف تغيري هلجته وكل هذا يتفق مع ما

 .3نه ال حيتج بكالم املولدين واحملدثني يف اللغةأأمجع عليه علماء اللغة العربية من 
  

ادة اللغوية كما يشري إىل ذلك هذه الشروط كان هلا عظيم الفائدة يف توثيق املو
. 1»وهي كما نرى شروط وصفية يتحقق هبا توثيق اللغوية«: حلمي خليل قائال دكتورال

                                                 
 .42 :صن، .م - 1
 .54:مقدمة يف علوم اللغة، ص: البدراوي زهران - 2
 .54:صن، .م - 3
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فمن حيث املكان مثال «غري أن هذه الشروط من جهة أخرى ترتبت عنها أخطاء وسلبيات 
يرة العربية بقعة واسعة تتعدد فيها مستويات االستعمال فإن وسط اجلز ،أو البيئة اللغوية
لفة اليت كانوا يأخذون ب على ذلك خلط بني املستويات االستعمالية املختاللغوي، وقد ترّت

ǐاعتربوا أن كل ما يسمعونه ينتمي إىل مستوى لغوي متجانس هو ما أطلقوا عليه  عنها، إذ
فاحلصر الزماين  ،يكن وحده مبعث األخطاء والتحديد املكاين مل. 2»...العربية الفصحى

 تأثرياويف الدرس اللغوي  ،كذلك اجنرت عنه أخطاء جسيمة أثرت يف التراث اللغوي العريب
فقرنان يف  ،ا من حيث الزمانأّم«: يقول الباحث السابق يف هذه النقطة ما يلي ،بالغا

ورات لغوية مل تؤخذ يف وتط ،قرون يف البوادي كفيلة بظهور استعماالت وأربعةاحلواضر 
احلسبان فضال عن أهنم هبذه احلدود فيما يسمى بنظرية االحتجاج اليت التزمها اللغويون 

والظواهر النحوية اليت طرأت على  ،والنحاة، قد أهدروا جانبا كبريا من الثروة اللفظية
 عن ألوىلاالستعمال اللغوي، كما أدى ذلك إىل امتناع علماء النحو واللغة بعد القرون ا

ّد من استعماالت ال حيتج به، أو هي من املولد، إذا استثنينا درس العربية على أساس أن ما ج
  .3»من ذلك حلن العامة اليت قدمت جانبا من هذا التطور

  
2.1 ȃالقيا:  

. 4إذا قدره على مثاله.. فقاس الشيء يقيسه قيسا وقياسا: لغة مبعىن التقدير  القياس  
ول مصطلح فأطلقوا على األ ،ق الدارسون بينهمافّر ،نالوالن Ưتلفأما اصطالحا فله مد
  .القياس النحوي: والثاين ،القياس االستعمايل

 :القياس االستعمايل -
القياس محل غري املنقول على املنقول إذا «: هو ما عرب ابن األنباري عنه بقوله

حممد حسن عبد  كتوردالفمدلول القياس هنا كما يشري إىل ذلك . 1»كان يف معناه

                                                                                                                                               
 .34: العربية وعلم اللغة البنوي، ص: حلمي خليل - 1
 .س، نفس الصفحة.م - 2
 .35 :صن، .م - 3
 .200:ص) ت.، د1: دار صادر للطباعة والنشر، ط: بريوت(لسان العرب  :قيابن منظور األفري - 4
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حماكاة العرب يف طرائقهم اللغوية، ومحل كالمنا على كالمهم يف صوȟ ...«: العزيز هو
، ويف )إƀ...كاإلبدال، واإلعالل، واحلذف، والزيادة(الكلمة، وما يعرض هلا من أحكام 

كالتقدمي والتأخري واالتصال واالنفصال، (نظام الكالم وما يعرض له من أحكام 
طراد الظاهرة ايعين «وهو بصيغة أخرى . 2»)إƀ...ر، واإلعراب والبناءواحلذف والذك

 ارد من هذه الظواهر قواعد ينبغي االلتزام هبيف النصوص اللغوية املسموعة واعتبار ما يطّ
  .3»...وتطبيقها يف االستعمال

  
 :القياس النحوي -

، وإجراء القياس محل فرع على أصل بعلة«: يعرف ابن األنباري هذا الوجه قائال
ملشاهبتها ) إن(أعرب الفعل املضارع قياسا على : ن تقولكأ. 4»حكم األصل على الفرع

وبتعبري . لتوكيد اإلثبات) إن(كما تأيت –تأيت لتوكيد النفي ) ال(يف التوكيد، فإن ) إيا(
يبتدعه النحوي «: فإن هذا النوع من القياس هبذا املعىن ،الباحث حممد حسن عبد العزيز

ويقول يف مدلول هذا النوع  5»إىل علة احلكم الثابت عن العرب بالنقل الصحيح تنبيها
فهو عملية شكلية  ،أما املدلول الثاين للقياس«: حلمي خليل مايليكتور دالمن القياس 

األول حكم ما أحلق  ىطَعŃيłخر ملا بينهما من شبه أو علة، فǔَب أمرصورية يتم فيها إحلاق 
 .6»به

  
القياس «: ام حسان فيما يليحيدده الدكتور متّ ،وعني من القياس فرقوبني هذين الن

ا من قبيل القياس االستعمايل، وإما من قبيل القياس النحوي، واألول هو إمَّ ،يف عرف النحاة
وهذا القياس وسيلة كسب ...انتحاء كالم العرب، وهبذا املعىن يكون حنوا بل تطبيقا للنحو

                                                                                                                                               
 .95،98:ص )ت.ط، د.مطبعة اجلامعة السورية، د: سوريا(سعيد األفغاين : تح ملع األدلة، :بناريابن األ - 1
 .20 :ص )1995، 1:دار الفكر العريب، ط: القاهرة( القياس يف اللغة العربية :حممد حسن عبد العزيز - 2
 .36 :صالعربية وعلم اللغة البنوي،  :حلمي خليل - 3
 .93:ص، ملع األدلة :ابن األنباري - 4
 .20:صقياس يف اللغة العربية، ال :حممد حسن عبد العزيز - 5
 .37:، ص... عربية ال :حلمي خليل - 6
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ك مما يطبقه جممع اللغة يف صوȟ املصطلحات وألفاȗ اللغة يف الطفولة، وهو كذل
فهو النحو كما يراه النحاة، وإذا كان األول هو االنتحاء فإن  ،ما القياس الثاينأ...احلضارة

  .1»الثاين هو النحو
  

  :والوجه الثاين من القياس املتمثل يف القياس النحوي يتكون من أركان أربعة هي
  .املقيس عليه - 1
 .املقيس - 2
 .جلامعةالعلة ا - 3
 .احلكم - 4

  

ركب قياسا يف الداللة ت أنوذلك مثل «: يوضح ابن األنباري هذه األركان قائال
اسم أسند الفعل إليه، مقدما عليه، فوجب أن يكون : (فاعله فتقول ،مَّسŁ يłعلى رفع مامل

فاألصل هو الفاعل، والفرع مامل يسم فاعله، والعلة اجلامعة هي ) مرفوعا قياسا على الفاعل
  .2»وعلى هذا النحو تركيب كل قياس من أقيسة النحو...واحلكم هو الرفع ،سناداإل

  

كأن تقول «: حممد حسن عبد العزيز مبثال جاء فيهاستعان  ،ولتوضيح هذه األركان
) أو املقيس عليه أو املنقول عن العرب(صحافة أو طباعة قياسا على جتارة وزراعة، فاألصل 

أو (لة غري املنقول هو قولنا صحافة وطباعة والع أواملقيس والفرع أو  ،هو جتارة وزراعة
) إذا حتققت العلة ،أو ما يثبت للمقيس(واحلكم  ،تراك يف الصيغةبينهما االش) األمر اجلامع

  .3»هو االشتراك يف الداللة على من ميتهن مهنة أو حيترف حرفة
  

رد ابن األنباري على مهية كبرية ميكن أن نلحظها من خالل أ) القياس(صل وهلذا األ
النحو  ألنّ ،نكار القياس يف النحو ال يتحققأن إ اعلم«: ه ما يليعنحيث أورد  ،منكريه

يسوق  أنضرورته للمجتهد يف العلوم الشرعية، وبعد  يقرركله قياس، مث يقول بعد أن 
                                                 

 .174،178:ص) 1981ط، .دار الثقافة، د: الدار البيضاء(متام حسان، األصول  - 1
 .60:ونقله السيوطي يف االقتراح، ص. 93:ابن األنباري، ملع األدلة، ص - 2
 .21:صالقياس يف اللغة العربية، حممد حسن عبد العزيز،  - 3
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، ال قياسا ه ثبت استعماال ونقالألّن ،حنن ال ننكر النحو: قيل فإنǐ ،بعض األدلة النقلية عليه
فإنه جيوز أن يسند  ،)كتب زيد(ه إذا قال العريب هذا باطل، ألن أمجعنا على أّن: وعقال، قلنا

زيد (حنو  ،تصح منه الكتابة سواء كان عربيا أو أعجميا ،هذا الفعل إىل كل اسم مسمى
ال يدخل حتت احلصر  ال يدخل حتت احلصر، وإثبات ما إال ما) وعمرو وبشري وأزدشري

وإذا بطل أن يكون النحو رواية ونقال، وجب أن يكون قياسا وعقال، ..النقل حمال بطريق
Ŋكثرية غري حمصورة، فلو مل جيز  والسر ȗيسرية حمفوظة، واأللفا ȗيف ذلك أن عوامل األلفا

ذلك إىل أال يفي ما Ƴص مبا ال  ىالقياس، واقتصر على ما ورد يف النقل من االستعمال، ألّد
كمة الوضع، ال ميكن التعبري عنها لعدم النقل، وذلك مناف حل ، من املعاينƳص، وبقي كثري

أمهيته أيضا حممد اخلصر  ويقول يف. 1»فلذلك وجب أن يوضع وضعا قياسا عقليا ال نقليا
لكان احلرج الذي تقع  ،ولو صح أن يضع الواضع لكل معىن لفظا خيتص به«: يليحسني ما

خمة عن تدوينها، ويتعذر على البشر حفȘ ما يكفي على فيه اللغة أن تضيق اجمللدات الض
القيام على اللغة، ووسيلة متكن وتباين وجوهها، فالقياس طريق يسهل به  ،اختالف فنوهنا

حيتاج يف من الكالم واجلمل دون أن تقرع مسعه من قبل، أو  بǔالفنسان من النطق اإل
  .2»مهاومنظوواوين ملنثور العرب ىل مطالعة كتب اللغة أو الدالوثوق من صحة عربيتها إ

  
أي القياس النحوي الذي عرضنا مفهومه سابقا له عالقة  ،والوجه الثاين من القياس

مث إننا جند أن  ،وكما أشرنا سابقا هو العلة ،ودليل ذلك أن أحد أركانه ،وطيدة بالتعليل
ليل إىل العالقة حلمي خالدكتور يشري ... قياس العلة : ضربا من ضروبه يصطلح عليه باسم

وهذا اللون من القياس كان يتجه أساسا للبحث عن ... «: الوطيدة اليت جتمع بينهما قائال
وملاذا نصب  ،ملاذا هو مدار البحث، أي ملاذا رفع الفاعل: ـالسؤال ب أصبححƓ . العلة

ل املفعول، وذلك فيما يعرف عندهم بالعلل الثواين والثوالث، ويظهر ذلك جبالء يف األص
  .3»الثالث، وهو العامل

                                                 
 .61،62:السيوطي، االقتراح، ص - 1
 .197:ص )1997 ،1:طللنشر والتوزيع، دار الشروق : األردن(القياس يف النحو العريب  :سعيد جاسم الزبيدي - 2
 .38:صوعلم اللغة البنوي، عربية حلمي خليل، ال - 3
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  :العامل 3.1
وهذا األصل قامت  ،صل الثالث من أصول النحو العريب بعد القياس والسماعهو األ  

نظرا ألمهيتها  ،وحديثا ،والدارسني قدميا ،عليه نظرية احتلت مكانة كبرية عند النحاة
ة العامل ظلت نظري«: واألمهية ما يلي ،هذه املكانة عنيقول باحث حمدث  ،الكبرية

هي العمود الفقري الذي تدور حوله األحباث  ،واملعمول يف النحو العريب قدميا وحديثا
وتقعيد قواعدها، ويف  ،النحوية الرئيسية والفرعية ملا للعامل النحوي من دور يف تقنني اللغة

ويذهب الباحث . 1»وجعلها يف منأى عن اللحن والزلل ،ضبط الكلمة واجلملة العربية
Ʀ يقول ،رادفة للنحومحيث جيعلها  ،يف تصويره ألمهية العامل ايس سعيد امللخ بعيدحسن :

تستأهل البحث والتحليل، ذلك أن  -على وفرة الدراسات فيها-وستبقى نظرية العامل «
وال يستطيع  ،التمالنحو العريب يف بنيانه نظام من العوامل واملعموالت واهلوامل وامله

 ألن بني النحو ونظرية ،مهما كان موقفه منها ،وز نظرية العاملالباحث يف النحو أن يتجا
  . 2»العوامل شيئا من الترادف

    
أورد الباحث السابق  ،صل الذي ينبين عليهواأل ،ويف توضيحه ملفهوم هذه النظرية

ينبثق أصل العمل من نظرية العامل أشهر نظريات النحو العريب، والعامل يف حقيقته «: مايلي
على احلكم النحوي، إذ تبني النحاة من استقراء كالم العرب وجود مالزمة بني  أمارة تدل

خذ فاعل، وال يكون الفاعل من غري فعل ظاهر أو أالفعل والفاعل مثال، فال ينفك الفعل عن 
والفاعل معموال على سبيل تفسري العالقة التالزمية الشكلية  ،، وهلذا جعلوا الفعل عامالرمقّد
لفعل العامل مؤثر حقيقي حسي يف سبيل جعل املعمول الفاعل على هيئة ألن ا ،بينهما
  .3»معروفه

    

                                                 
 .33:،ص)2001،اجمللس األعلى للغة العربية، ندوة تيسري النحو(مقال محروش إدريس، العامل النحوي عند النحاة األوائل، - 1
 1:شر والتوزيع، طدار الشروق للن: عمان(نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدماء واحملدثني  :سن Ʀيس سعيد امللخح - 2

 .145،146 :ص) 2000
 .145:صن، .م - 3
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وسيبويه كان من السباقني إىل وضع هذه النظرية، حيث جندها مضمنة يف أول كتابه 
، على ي على ƣانية جمارǇرهذا باب جماري أواخر الكلم من العربية، وهي جت«: حيث يقول

وإƴا ذكرت لك ƣانية جمار ...والفتح والضم والكسر والوقفالنصب واجلر والرفع واجلزم 
ا حيدث فيه العامل، وليس شيء منها إال وهو ملربعة ألفرق بني ما يدخله ضرب من هذه األ

يء أحدث ذلك فيه من شرف بناء ال يزول عنه لغري يزول عنه، وبني ما يبىن عليه احل
  .1»عرابإرف حيف، وذلك احلرف العوامل اليت لكل عامل منها ضرب من اللفȘ احلر

    
يف هذا النص يضع سيبويه «: يعلق الدكتور حلمي خليل على نص سيبويه قائال

نظرية العامل كاملة، وهي تقوم على سؤال كبري هو ما علة حركات اإلعراب؟ وهذا 
التساؤل هو الذي وجه التفكري النحوي إىل الوجهة اليت وجدناه عليها، وهو تساؤل يبدو 

بداية اخلطأ يف الكالم اتصلت بظاهرة اإلعراب، ولذلك هيمن التعليل هلذه  ا ألنّطبيعي
  .2»احلركات اإلعرابية وحماولة وضع قوانني لاللتزام هبا على التفكري النحوي العريب

    
فنظرية . هذا األصل له عالقة وطيدة بالتعليل وكما يظهر يف كالم حلمي خليل فإنّ

م بدونه، يشري الباحث حسن Ʀيس سعيد امللخ ألمهيته بالنسبة العامل ليس بإمكاهنا القيا
ويف سعي هذه الدراسة الستجالء أصل العمل يف نظرية التعليل «: لنظرية العامل ككل قائال

  .3»تبني أن التعليل حلمة تؤلف بني البناء النظري لنظرية العامل، ومفارقة بعض األحكام هلا
  
 ،لتعليل فأوجدوا علال متعددة ومتباينة ووراء تباينهاخاض كثري من النحاة يف جمال ا  

منة يف كالمه، ضوهي م حتديدهاسباب استطاع الدارس حسن سعيد امللخ أوعدم توحدها 
فأصبح يف الدرس النحوي خليط من العلل،فيه علل حنوية خالصة، وفيه علل «: يقول 

ابن ايف وريتلفة ففيهم الفقهاء كالساملنطلقات الفكرية للنحاة Ư كالمية، وفيه علل فقهية، ألنّ

                                                 
 .41:ص )1999، 1:ج ،1: دار الكتب العلمية، ط: بريوت( سيبويه، الكتاب - 1
 .38،39:حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنوي، ص - 2
 .146:حسن Ʀيس سعيد امللخ، نظرية التعليل يف النحو العريب، ص - 3
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ماين وعبد القاهر اجلرجاين، وكثري منهم من املعتزلة كأيب األنباري، وفيهم املتكلمون كالّر
ويف تباين هذه العلل . 1»ومنهم فقهاء أهل الظاهر كابن مضاء األندلسي ، الفارسي على

ت متباينة املشارب الثقافية وهذه احملاوال«: خرآوكثرهتا جند الباحث السابق يقول يف موضع 
والفكرية فقد استقى ابن السراج تصنيفه من مالحظة علل النحويني يف مؤلفاهتم، يف حني 

اإليضاح  لفناقȈ صياغة حدود النحو على حد حدود املنطق يف أو ،تأثر الزجاجي باملنطق
التمسها ابن جين يف ا ابن جين وابن األنباري فبحثا عن تنظري للعلة النحوية خارج النحو، فأّم

  .2»لم أصول الفقهيف ععلم الكالم والتمسها ابن األنباري 
  :وبالنسبة للزجاجي فنجده يقسم العلة إىل ثالثة أنواع هي

  :العلل التعليمية* 
وال غرينا   ،ا مل نسمع حننهي اليت يتوصل هبا إىل تعلم كالم العرب، ألّن«

ǐقسنا عليه نظريه، مثال ذلك أن ملا مسعنامسعنا بعضه، ف كل كالمها منها لفظا، وإن :
ذهب فهو ذاهب  : م زيد فهو قائم، وركب فهو راكب، عرفنا اسم الفاعل فقلنااق

إن زيدا قائم، نصب زيد بإن، ألنا علمنا كذلك، : ومنه... وما أشبه ذلك
: حسن Ʀيس امللخ مفهوم هذا النوع من العلل قائال الدكتوريوضح . 3»ونعلمه

فيكون ...وع من العلل يقوم على صوƴ ȟط غري مسموع من ƴط مسموعوهذا الن«
العلل لقي القبول كل  هذا النوع من. 4»ما قيس على كالم العرب من كالم العرب

من الذين عرفوا بإنكارهم لنظرية العامل، عن هذا  ىرف النحاة حّتالقبول من ط
لق عليها النحاة العلل وهذه العلل أط...«: يقول القبول جند الباحث أمحد حساين

ćاألŁأنكرواوقد تلقاها مجيع النحاة بالقبول مبا فيهم الذين  ة النحوايل، وهي احملققة لغو 

                                                 
 .78:صس، .م - 1
 .، نفس الصفحةن.م - 2
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الذي أقر أن العلل األول مبعرفتها حتصل لنا املعرفة باملنطق ) ابن مضاء( نظرية العامل
  .1»بكالم العرب، املدرك منها بالنظر

  
  :العلل القياسية* 

ن أفإن يقال ملن قال نصبت زيدا ب«: مفهوم هذه العلل قائال حيدد الزجاجي
Ňيف قوله إن زيدا قائم، ولŁفاجلواب يف ذلك أن يقول  االسموجب أن تنصب أن  م

ملا  إعمالهفأعملت  ،ألهنا وأخواهتا ضارعت الفعل املتعدي إىل مفعول فحملت عليه
ياس األصل الثاين من وثيقا بالق وهذا النوع من العلل يرتبط ارتباط. 2»ضارعته

: حسب Ʀيس سعيد امللخ قائالالدكتور  أصول النحو العريب كما يشري إىل ذلك
وهذا النوع من العلل جامع بني املقيس واملقيس عليه يف عملية القياس النحوي «

وهذا النوع من العلل أطلق عليه ابن مضاء القرطيب اسم العلل الثواين . 3»الشكلي
ع ابن جين كما دعا إىل إلغائها وحجته يف ذلك أهنا مستغىن صنيوقد أنكرها مثل 
  .عنها وال تفيدنا

  
  :العلل اجلدلية* 

هي كل علة بعد العلة القياسية كالبحث يف وجه الشبه بني إن والفعل، ونوع 
  . 4إƀ... صوب على املرفوع وشبهة هبا، وزمنها وسبب تقدمي املناألفعال امل
  

العلل الثوالث : يه ابن مضاء القرطيب مصطلحلعوهذا النوع من العلل أطلق 
  .إىل إسقاطها عن الدراسات النحوية اوقد دع

  

                                                 
للغة العربية، ندوة  اجمللس األعلى( النظام النحوي العريب بني اخلطاب الفلسفي واخلطاب التعليمي، مقال :أمحد حساين - 1

 .33:، ص)2001تيسري النحو، 
 .64:ص اإليضاح،الزجاجي،  - 2
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حسن الدكتور وبني هذه العلل الثالث اليت ذكرها الزجاجي فرق حاول 
فالعلة التعليمية تفسر الشبه يف الباب النحوي «: Ʀيس سعيد امللخ حتديده فيما يلي
أما العلة القياسية . مل يسمع كل فاعل ه فاعل وإنǐالواحد، كتفسري رفع كل فاعل بأن

فتفسر الشبه بني بابني حنويني أو أكثر كتشابه اسم إن واملفعول به يف النصب، مما 
والفعل املتعدي يف العمل وفسر هذا التساوي حبمل إن ) إن( :يعين تساوي مؤثرين

نظريا يقبل اجلدل عن على الفعل املتعدي، يف حني تأيت العلة اجلدلية النظرية حبثا 
  .1»أوجه الشبه

  
العلة التعليمية تستند إىل امللفوȗ «: يف كون خر متمثالمث إن بني هذه العلل فرقا آ

  .2»الفعلي يف حني تستند العلة القياسية واجلدلية إىل امللحوȗ العقلي بني تراكيب الكالم
  

اجلرجاين يف كتابه  جند أن ةونظرية العامل يف النحو العريب تقوم على أركان ثالث
  :على النحو التايلبابا العوامل املائة قد خصص لكل واحد منها 

  .العامل: الباب األول - 1
  .املعمول: الباب الثاين - 2        
  ).    اإلعراب(العمل : الباب الثالث - 3        

  
العامل  فنظرية«: يشري البدراوي زهران إىل هذه النظرية وأركاهنا عند اجلرجاين قائال

. وهو إما ظاهر أو مقدر ،ؤثر ومتأثر وأثرمعامل ومعمول، وعمل، أي : عنده أطرافها ثابتة
واملعمول هو . ولمظهر يف آخر املعتوأثره تلك احلركة اليت  ،فالعامل هو املؤثر يف املعمول

ة وأما األثر وهو احلرك. الذي تتغري حركة آخره تبعا لنوع العامل أو املؤثر الداخل عليه

                                                 
 .55:صنظرية التعليل يف النحو العريب، حسن Ʀيس سعيد امللخ،  - 1
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ولتوضيح املسألة أكثر سنورد  1»اإلعرابية فتكون ظاهرة يف املعرب ومقدرة يف املبين وغريه
  . اجلرجايناليت قدمها لعوامل املئة فيه ابني ن امشجرا ختطيطيف الصفحة املوالية 

  
يقول عن هذا األمر  ،لعاملعرفة اإلعراب تتطلب معرفة شاملة لاجلرجاين م عندو
ء ستون تسمى يالبد لكل طالب معرفة اإلعراب من معرفة مائة ش علم أنهوا«: بالتحديد

  .2»اوإعراب عامال، وثالثون منها تسمى معموال وعشرة منها تسمى عمالً
  

وهذا  ،أو باألحرى هذه النظرية ،وبني الكوفة والبصرة اختالف حول هذا األصل
يكمن يف نسبة توظيفه  االختالفوإƴا  ،ماليس يف قضية تقبله وتبنيه من عدمه االختالف

: ويبني طبيعته قائال االختالفحلمي خليل هذا كتور داليربز و ،واعتماده أو تطبيقه
أمهر يف تطبيقه فهم أصحابه وواضعوه، ومع ذلك ووالبصريون أحرص على هذا األصل «

ومدى استجابتها له، ولذلك  ،ولكن بالنظر إىل املادة املسموعة ،فالكوفيون يطبقونه أيضا
غري أن البصريني جنحوا  ،لوا يف العمل النحوي ولكنهم يسلمون به ويستخدمونهروا وعّدغّي

إىل التقدير والتأويل عندما ال تستجيب النصوص املسموعة للعمل النحوي، فال بد من 
  .3»...البحث عن علة اإلعراب ولو أدى ذلك إىل تشويه املسموع من كالم العرب
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 حذف

 حذف النون

 حذف اآلخر

 حذف الحرآة
 واو

 األول
 رافع المبتدأ والخبر

 لالمعمو

 یاء
 ألف
 نون

 فتحة
 آسرة
 ضمة

 )100(العوامل المائة 

 الـعـمــــل

 الـعــامـــل

 الثاني

 معنوي

 رافع الفعل المضارع

 لفظي

 الصفة
 العطف
 التأآيد
 البدل

 معمول باإلضافة عطف البيان

  مجزوم وهو مختص بالفعل -
 وهو الفعل المضارع  

مجرور وهو مختص باالسم  -
 بحرف الجر، باالضافة

المفاعيل ) 13(منصوب وهي  -
 ...ل والتمييزوالحا

  مرفوع وهو الفاعل ونائبه   -
 ...والمبتدأ وخبره  

 سماعي قياسي

الفعل مطلقا فكل فعل  -
 یرفع وینصب

 اسم الفاعل -

 اسم المفعول -

 الصفة المشبهة -
 اسم التفضيل -

 الـمــصـــدر -

 االسم المضاف فهو یعمل الجر -

 مبهم فهو یعمل النصباالسم ال -

معنى الفعل أي آل لفظ یفهم  -
 ...هيهات: منه معنى الفعل نحو

حروف الجر أو حروف  -
 20: اإلضافة وهي

حروف تنصب االسم  -
 8: وترفع الخبر وهي

 ليس: ال المشبهتان بـ-ما -

حروف تنصب االسم  -
 وترفع الخبر

آلمات تجزم الفعل  -
 15: المضارع وهي

  ȖơيȔ مشǲر يƙǤ العوامل اƫاǝة
 القاهر الجرجاني  لعبد 
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  :تعدǻ مدارسه. 2
ن التعليم، وتنحصر اللفظة يف املؤسسة اليت تلقن العلم للتالميذ، املدرسة مؤسسة تؤّم

يكل الذي ينتظم مجاعة من الناس، ويف املعىن العام اهل. واملدرسة تشري إىل الرباط بني املنتمني
وهي دار ندوة كان يتدارس فيها يهود احلجاز دينهم : أو املتمدرسني، ومنها املدارس

وهي  ،ون التوراة واملشنة والزبور بلغتهم العربية، ومنها كذلك مصطلح املدرسيونؤويقر
ة على أصول نياملب من أساتذة اجلامعات األوروبية يف القرون الوسطى، متيزوا بفلسفتهم ةمجاع

مدرسة الشكل والصياغة واألسلوب واملدرسة : أرسطو، كما جندهم يستعملون
مدرسة  / املدرسة األدبية يف البالغة: ويف العربية جند. إƀ...مدرسة الليل/الشيطانية
  .1إƀ...املعاين

  
وجود «النحوية حتديداً فهي تعين  2هذا مفهوم املدرسة عموما وبالنسبة للمدرسة

والبد أن  ،اعة من النحاة يصل بينهم رباط من وحدة الفكر واملنهج يف دراسة النحومج
دد املنهج والتابعون أو املريدون الذين يقتفون خطاه يكون هناك الرائد الذي يرسم اخلطة وحي

املنهج ودوامها عرب فاستمرار النظرية أو . ويتبنون منهجه، ويعملون على تطويره والدفاع عنه
شرط أساسي لتكون املدرسة اليت ال ميكن أن تستحق هذا االسم، أو يعترف السنني 

كتب هلا البقاء لبعض الوقت بني يخلقها، حƓ تعيȈ وبوجودها مبجرد مولد النظرية أو 
  .3»املريدين

  
عملية إطالق مصطلح املدرسة يكون وفقاً هلذه  يستنتج من خالل هذا املفهوم أنّ

  :الشروط

                                                 
 .343،345:ص)ت.د، 2:مكتبة لبنان، ط:بريوت(معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب:كامل املهندس دي وهبةجم - 1
معه وخيتلفان عنه،  نالرتعة واملذهب لكنهما ال يتطابقا :مصطلحا" النحوية"يقترب من مصطلح املدرسة املطلق إىل جانب  - 2

راء والنظريات  حتقيق أغراضه، أو جمموعة من اɇراء وتقنيات يعتمدها صاحبها يفآليه، أو إطريقة أو معتقد يذهب : فاملذهب
ƴا تأخذ إال تتخذ منهجا متميزا، و وهي ،هلا ميوهلا حنو اجتاه ما أما الرتعة فهي ميل أو اجتاه أو هي حركة ما...العلمية والفلسفية

ǔيف قضايا فقه اللغة العربية، ص :ينظر. قابراء مذهب ما، كان ساب ſ146: بلعيد صا(. 
 .128: البحث اللغوي عند العرب، ص :أمحد Ưتار عمر - 3
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  .رائد يرسم وحيدد املنهججيب أن يكون هناك  - 1
 االذين يقتفون خط) جتمعهم وحدة الفكر واملنهج( ريدينود التابعني واملوج - 2

 .الرائد
 .شتغال هبا زمنا معينا، واالتبين نظرية الرائد - 3
  

ومعظم الدارسني العرب يف إطالقهم ملصطلح املدرسة وتقسيمهم للمدارس النحوية مل 
اختذوا املعيار اجلغرايف أساساً يف ذلك وتوافقوا عليه و ،يلتزموا هبذه الشروط بل جتاوزوها

وهذه جمموع املدارس اليت . وافقاً واخلالف الوحيد الذي كان بينهم هو يف عدد املدارست
  :رسوناذكرها الد

  
   :الǤصرة 1.2

هي مدينة جتارية على شط العرب، حيث يصب هنر الدجلة والفرات مياههما يف 
 امسهاوقد اكتسبت . ثالƣائة ميل إىل اجلنوب الشرقي من بغداد البحر، وهي تقع على مسافة

ا البصرة فاحلجارة الرخوة، فإذا أّم«: بن فارس القزويينامن طبيعة أرضها حيث يقول 
والبصرة حجارة رخوة إىل «ويقول اجلوهري  ،1»بكسر الباء -بصر: قلت) اهلاء(سقطت 

م بدالً من ميناء 638/هـ17ة سنة وتأسست هذه املدين. 2»البياض وهبا مسيت البصرة
. وكانت مركزا مهماً من مراكز احلضارة اإلسالمية ،وازدهرت زمن العباسيني ،اخلريبة

واشتهرت هذه املدينة مبدرستها النحوية اليت ضمت مجوعا من النحويني كان هلم عظيم 
 على لغة بناءهم وضعوا قواعد الكما أّن ،حنت العريب كالمه الفضل يف تقعيد اللغة وفق ما

ا ذكر ما هلؤالء النحاة البصريني من سبق يف جمال درس اللغة نوحرّي بنا ه...الغالب واملتواتر
وكان «: بن سالم اجلمحي قائالًاكما يشري إىل ذلك  ،العربية وقدم عهدهم بالنظر فيها

مشل  ولقد اجتمع. 3»، وبالنحو ولغات العرب والغريب عنايةقدمة ألهل البصرة يف العربية
                                                 

 .254: ص ،1: ج )ت.، د1: ط ،دار إحياء التراث العريب: بريوت( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس القزويين - 1
 ).باب الراء فصل الباء(الصحاح : اجلوهري - 2
 .12: ، ص1:ج )1952ط، .، ددار املعارف: القاهرة(حممود حممد شاكر :تح، طبقات فحول الشعراء:ابن سالم اجلمحي - 3
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 ،)مدينة البصرة(هلم باللغة يف حيز مكاين واحداتغت غطاء هذه املدرسة الشهؤالء النحاة حت
وكذا لتماثل رؤاهم يف درس اللغة العربية حيث جندهم يتشددون يف فصاحة العريب الذي 

وهم يف استخالصهم للقواعد ال  ،ويضيقون يف قبول القراءات ،تأخذ منه اللغة والشعر
وإƴا يشترطون الكثرة والتداول على ألسنة العرب  ،الواحد أو األمثلة القليلة اليكتفون باملث

التأويل والتقدير حاضران عندهم بطريقة الفتة للنظر، وهم متميزون أيضاً  الفصحاء، مث إنّ
هذه املدرسة قياسية  باإلمجال فإنّ. يف إطالق العنان لعقوهلم وبراعتهم يف استخدام املنطق

  .درسة الكوفة اليت عرفت بكوهنا مدرسة مساعيةوهي ختالف م
  

  :الكوȥة 2.2
وهي دار هجرة . م636/هـ15:مدينة على هنر الفرات يف العراق، بنيت عام

 صرها سعد بن أيب وقامقراً خلالفته، ومصَّ) هـ40: ت(املسلمني اختذها علي بن أيب طالب 
  .واشتهرت مبدرستها النحوية) هـ 55:ت(

  
كانوا منهمكني يف  ألهنم ،ر أهلها يف دراسة اللغة عن البصرينيوهذه املدينة تأخ

م حناة الكوفة األوائل على يد تعلَّ ومن هنا حصل أنǐ. البحث يف األمور الفقهية والقراءات
نسياقاً جيترون ما ا وراءهم اينساقومل هم رائهم أميا تأثر لكّنآوتأثروا مبناهجهم و ،البصريني

فقد غلبوا  .هم اخلاص السماعي يف مقابل منهج القياس البصرييقولون بل انفردوا مبنهج
اب مهما كان موقعهم، كما توسعوا يف رع، وتوسعوا يف أخذهم عن األاملسموع عن املقيس
. كما قاسوا على القليل واعتدوا باملثال الواحد. وما يعرض هلا من مسائل ،اعتماد القراءات

وتبين حناة الكوفة هذه الرؤى . ي الشريفاملتأخرون منهم باحلديث النبو حتجوقد ا
مل يكن عبطاً، فقد كانت وراءه أسباب عّدة ) البصرة(وخروجهم عن أƴاط املدرسة األم 

عقل الكوفيني كان حيا جماريا لنمط التطور، وبالدهم كانت أقرب إىل االختالط  أنّ« :منها
فة سوق كناسة ال يضاهي باألعاجم، ولغة أعراهبا ال حتمل سالمة أعراب البصرة، وللكو

ضف قدر ما تعمل على هتجينها، أمربد البصرة، وهذه السوق ال تعمل على صياغة اللغة ب
هم مل ينتهجوا املنطق الصرف، ألهنم كانوا يف معظمهم لغويني وليسوا حنويني على إىل هذا أّن
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صارمة اليت وقد يكون وراء هذا أيضا شعور أهل الكوفة بضيق القوانني ال. 1»غرار البصرة
أقامتها البصرة يف حق اللغة اليت ال تقبل االستقرار، وكذا ملعرفتهم حلقيقة ال ميكن تناسيها، 

  .وهي أن اللغة ملك ملستعمليها، وهي تتأثر باجملتمع
  

إن تبين الكوفة لƴɊاط اجلديدة يف درس اللغة متخض عنه خالفها مع البصرة، وأكرب 
  :ثرية اليت احتوته ومنهامؤكد هلذا اخلالف املؤلفات الك

  .اختالف النحويني لثعلب - 1
 .املهذب ألمحد بن جعفر - 2
 .اخلالف بني النحويني للرماين - 3
 .اختالف النحويني ألمحد بن فارس - 4
 .هاإلرشاد البن درستوي - 5
 .ما اختلف فيه البصريون والكوفيون البن كيسان - 6
 .املقنع يف اختالف البصريني والكوفيني أليب جعفر النحاس - 7
يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني البن  اإلنصاف - 8

 . 2األنباري
  

، )حمددة(وخالف هاتني املدرستني الذي كان يف منطلقه خالفا بني مدونة مغلقة 
سرعان ما احتدم وتشعب، ويف سبيل هتدئة األمور بني  3)غري حمددة(ومدونة أخرى مفتوحة 

 .لة اجلمع، والتقريب بينهماهاتني املدرستني ظهرت مدرسة بغداد حماو
3.2 ǻداȢب:  

كانت عاصمة . م762/هـ145دها اخلليفة املنصور سنة هي عاصمة العراق شيَّ  
شهدت هنضة علمية زاهرة مهد هلا . العباسيني، ومركز احلضارة العربية اإلسالمية لقرون

                                                 
1 - ſ152: يف قضايا فقه اللغة العربية، ص :بلعيد صا. 
 .154: صن، .م - 2
 .154: صن، .م - 3
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ت استقطب). م833/هـ218: ت(خ جذورها املأمون ، ورسَّ)م809/هـ194: ت(الرشيد 
هذه املدينة اهتمام علماء البصرة، والكوفة فقصدوها، والتقوا فيها، وقد حظيت باحتضان 
مدرسة حنوية محلت امسها مثل البصرة والكوفة، وكان سبب ظهورها أن أهلها من النحاة 
الذين أفادوا من منهجي املدرستني السابقتني الحظوا خالفا حمتدما بينهما، فحاولوا هتدئته 

من منهجي املدرستني  ǰŒ اɍختيارينهما، وكانت وسيلتهم يف هذا التقريب بالتقريب ب
وهكذا بانتهاج البغداديني هلذا النهج التوفيقي اجلديد مع توافر شرط . الذكر السابقيت

يقول بلعيد صاſ عن . تواجدهم يف حيز جغرايف واحد استحقوا تسمية املدرسة النحوية
 ،أت بغداد إىل اختيار املادة اللغوية، ومذاهب العلماءجل«: خصوصيات هذه املدرسة ما يلي

فأمسكوا بزمام اللغة بالعودة إىل أصول البصرة والكوفة، وهذه طريقتهم اليت يسميها بعض 
، وهذا هو اجتهادهم املادي، وهو اجتهاد يف حتقيق النصوص، أي )طريقة االنتقاء: (الباحثني

ثبات الصحيح والفصيح والقومي لدفع علمية إلواب، واستخدام الوسائل الطلب احلق والص
وهكذا حتتم على علماء بغداد أن  ،الضعف واإلحالة والفساد، أي إثبات املسألة بالدليل

  .1»كمال فيهاأسست من قبل املذهبني بالنظر واإليتناولوا األصول اليت 
  

  :مصر 4.2
لعلمي، فقد كانت احتلت مصر بعد الفتوحات اإلسالمية مكانة مرموقة يف اجلانب ا  

جامعة إسالمية تغص بالعلماء والدارسني يف Ưتلف التخصصات، وكانت منارة علمية يشع 
نورها على كل البالد املصرية، ويف جمال الدرس النحوي حتديدا اشتهرت كثريا وأجنبت 

العامل اللغـوي الفذ عبد الرمحن بن هرمز : كثريا من النحـاة ومنهم على سبيل الـمثال
، كراع )هـ279:ت(، حممد بن حيي اليزيدي، أبو أمحد بن جعفر الدينوري )هـ117:ت(

، )هـ332:ت(د ، ابن والّ)هـ315:ت(، وعلي بن سليمان األخفȈ )هـ310:ت(ل النم
، علي بن جعفر السعدي )هـ388:ت(دفوي ، واإل)هـ328: ت(أيب جعفر النحاس 

                                                 
 .156 :صس، .م - 1
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، )هـ646:ت(الـحاجب ، ابن )هـ582:ت(، ابن بـري )بابن القطاع(الـمعروف 
  .وغريهم) هـ761:ت(، وابن هشام )هـ698:ت(هباء الدين بن النحاس 

  
يف املنهج القياسي، وأهل  بدعوا منهجا خاصا هبم متمثالوإذا كان أهل البصرة قد أ  

راء آالكوفة نزعوا إىل السماع، وكونوا مدرسة مساعية، والبغداديون اختاروا التوفيق بني 
قسم اختار التقليد، وقسم آخر عمد : حناة مصر انقسموا قسمني تني، فإنّاملدرستني السابق
م حناة هذا العصر الذين قاموا بتبين آراء لقسم األول هو األكرب ألنه ضم معظإىل التجديد، فا

والقسم الثاين يضم نفرا معدودا . اهاجترار ما أوردته وهنج هنجوومناهج املدارس الكربى، 
، واالجتهاد من راء املدارس الكربى من جهةر يف آظإىل اجلمع بني الن اجلئومن النحاة الذين 

  .أخرى جهة
  

التقليد يتعارض مطلقا  كن بصنيع أهل التقليد، ألنّيومحل مصر لتسمية املدرسة مل 
ستقاللية، وهذه شروط جيب توفرها عند إطالق املدرسة، ولكنه واالبتكار واجلدة مع اال
ولواله لوجب  ،ة محل مصر للمدرسة مستمدة من عملهميع أهل التجديد، فشرعينبص

  .ن هذا املصرإسقاطها ع
  

وقد  ،م وقد بدأ مبجيئهشافيمثله أحسن متثيل ابن ه ،ذا التيار التجديديوبالنسبة هل
شذور الذهŽ Ǣ معرȥة ، ومȢين اللǤيǢ عن كتǢ األعاريǢ: ظهر من خالل مؤلفاته مثل

ǡد، وكالم العرȺر الȖو ،ىوبل الصد ىقǡعراɋقواعد ا Ž ǡعراɋا.  
  

مل يلتزم مذهبا ...«: على هذه البالد،ألنه االجتهادمن صبȠ  فهذا النحوي الفذ هو
هنائي بأقوال املدرسة البصرية أو الكوفية أو البغدادية أو وحنويا معينا، ومل يأخذ بشكل مطلق 

  .1»املوصلية أو األندلسية أو املغربية
  

                                                 
ذار نيسان السنة اخلامسة، آ 26: جملة الباحث، ع: بريوت( منهج ابن هشام النحوي من خالل شواهد: عصام نور الدين - 1

 .109: ص )1983
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من هذه النظريات ما رآه  لَبǌقَ...«: ي حتديدا فقدوعن خصوصية عمله التجديد
راء النحاة فأوردها، وقارن بينها آصحيحا، ورفض اخلاطǜ، ومل يكتف بذلك بل عمد إىل 

ذلك أن وليس معىن ...بدقة علمية مذهلة، مث انتخب منها بعد املناقشة العلمية ما رآه صوابا
ورد النظريات  اɇراءكثرية إىل رفض  ، بل عمد يف مواضعاɇراءعمله اقتصر على انتخاب 

  .1»مث أتى برأي جديد يف املسألة اليت يعاجلها
  

5.2 Ȅاألندل:  
فالنحو  ،حنو تقليدي وآخر جتديدي: ن من النحواƯتلف انلقد وجد هبذه البالد نوع  

التقليدي هو الذي اعتمد فيه القسم األكرب من حناة هذا املصر على هنج التقليد، فالتزموا 
ك مبا ورد يف مدارس الكوفة والبصرة وبغداد ومل يتعدوه، ففي هذا النوع من النحو بذل

أما النحو التجديدي فهو . غاب االجتهاد، وغابت االستقاللية، وحضرت التبعية بشكل حاد
  .الذي دعا فيه أصحابه إىل ترك التقليد واحملاكاة وتعويضهما باالجتهاد

  
) هـ456:ت(ه البالد ظهر مبجيء ابن حزم هذا النحو التجديدي الذي وجد هبذ  

يأخذ بظاهر النصوص، «كان ظاهريا أي متذهب باملذهب الظاهري الذي  2وهذا النحوي
وينكر التقليد، ويبيح االجتهاد ملن يقدر على استنباط األحكام، كما يعود إىل النصوص أوال 

ظفه يف اجملال النحوي، فهذا املذهب قد أثر فيه كثريا، فو. 3»وأخريا وال يبحث يف العلة
 ،فكان نتاج ذلك أن انفرد مبنهج خاص مل يوجد قبل يف مدارس البصرة والكوفة وبغداد

نبذ التقليد، وإنكاره، والدعوة إىل التجديد : Ưتصر هنج هذا النحوي الظاهري وإمجاال فإنّ
  .دابطريق االجته

  

                                                 
 .97: ص )1984صيف ،:  جملة دراسات عربية، ع: بريوت(عصام نور الدين، موقف ابن هشام األنصاري من النحاة  - 1
 .النقد الداخليباملتعلق ، من الفصل 73إىل  69ع الصفحات من حول جمهود هذا النحوي طال - 2
3 - ſ164: قي قضايا فقه اللغة العربية، ص: بلعيد صا. 
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فهذا النحوي اعتربه  1القرطيب ءواملذهب السابق جنده يؤثر مرة أخرى يف ابن مضا  
تأثريا يف الدرس  اɇراءمن أكثر  آراءهالدارسون األكثر اجتهادا يف هذا املصر كما اعتربوا 

وكانت  ،ا الذي اجتهد اجتهادا مطلقاأّم«: النحوي العريب القدمي، يقول أحدهم فيه ما يلي
ɇ بثورة  اكان متأثر القرطيب الذي ءفهو ابن مضا ،ثارا هامة يف توجيه الدرس النحويآرائه

  .2».... الفقهيةابن حزم األصولية و
    
ابن حزم وكذا مبجهودات أشياعهم من النحاة وفبمجهودات ابن مضاء القرطيب   

بلعيد صاſ كتور داليقول  ،اصطبȠ حنو األندلس بصبغة اجتهادية خالف هبا حنو بقية املدارس
 فلك البصرة والكوفة حيث هنجت دور يفتحاولت األندلس أن ال «: واصفا حنو هذه البالد

 ،ة تدعو إىل هدم النحو القدمي املوروث عن سيبويههنجا Ưالفا ظهرت فيها دراسات حّر
وبناء حنو جديد يقوم على أوضاع جديدة، فدعوا إىل عدم التقليد، بل تكون أحكامهم مما 

والتنبيه على ما يؤديه اجتهادهم وختليص النحو من الفروع الكثرية، وحذف ما يستغين عنه، 
  :4وعن مميزات حنو هذا القطر فيمكن حصرها فيما يلي. 3»أمجع على اخلطأ فيه

  
  .اإلكثار من االستشهاد واالحتجاج باحلديث النبوي الشريف - 1
 .االجتاه إىل تيسري النحو - 2
 .ظومةنوضع املتون النحوية املنثورة وامل - 3
 .فتح باب االجتهاد - 4
 .للنحو االنفور من التعليل باعتباره مفسد - 5

  
  

                                                 
 .من الفصل املوايل املخصص للنقد الداخلي: حول هذا النحوي هناك مزيد من التحاليل يف الصفحات - 1
وابن أجروم واحملاظر الشنقيطية  د املغاربة واألندلسيني ابن حزم،نعمان بوقرة، قراءات متهيدية يف تيسري تعليم النحو عن - 2
 .141: ص )2001منشورات اجمللس األعلى للغة العربية، ندوة تيسري النحو  :اجلزائر(ƴوذجا أ

 .125 :ص) 1982ط، .، دج.م.د: اجلزائر(ابن مضاء وموقفه من أصول النحو العريب : بكري عبد الكرمي - 3
4 - ſ165:ص، يف قضايا فقه اللغة :بلعيد صا. 
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6.2 ǡرȢƫا:  
مل يشذ املغرب عن بقية األمصار العربية السابقة يف احتضانه الدرس النحوي العريب   

ولعل من أبرز . واالشتغال به تهحيث وجد فيه، وقد تكفل عدد كبري من النحاة بإشاع
، وابن أجروم، ويف فترة املرابطني وجد كل )هـ563:ت(ابن معطي الزواوي : هؤالء النحاة

: من احلسن بن طريف النحوي ومروان بن مسحون، وعرف العصر املوحدي حناة كبارا مثل
ويف عهد املرينيني نبȠ واشتهر  بنيموسى اجلزويل الذي عرف مبقدمته اليت شرحها الشلو أيب

  .كل من ابن اجملراد واملكودي
  

  ŁوŁنŃحłان باعث بعض هذا املصر تشابه كثريا مع حنو األندلس، هذا التشابه الكبري ك و
Łالدارسني إىل مجع نŃحŁوŃي ŇاملŃصŁرŃيǌيف مذهب واحد رابع بعد املذاهب الثالثة املشهورة، وهذا  ن

  .ورفع استحقاقيته له. تسمية املدرسة عن هذا املصر إسقاطاجلمع أو الدمج يعين 
  

لكن يف مقابل هذه النظرة الداعية إىل إسقاط هذه التسمية وجدت نظرة أخرى   
طبعوا النحو العريب بطابعهم اخلاص، نلمسه يف «إىل تثبيتها ما دام حناة هذا املصر قد داعية 

بلعيد صاſ يدافع عن الدكتور وجند يف هذا املقام . 1»متوهنم وشروحهم وحواشيهم
املذهب املغريب ال خيتلف كثريا عن األندلس، واألندلس أطلق ...«: املغرب قائال مدرسية

ينا أطبيعي أن يطلق هذا املصطلح على اجلهود اليت قدمت يف املغرب ورعليها اسم املدرسة، ف
املدرسة ال تطلق إال على املذهب الذي حاول أن ينظر أو خيرج عن أƴاط البصرة  أنّ

املغرب تتبع األندلس يف كثري من  اعتبار أنّبوالكوفة، وهذا ما فعلته األندلس واملغرب و
  .2»مي وهي جديرة به املدرسة املغربيةرائها، إذن تستحق هذا اللقب العلآ

                                                 
 .160 :النظرية اللغوية اخللدونية وكيفية توظيفها يف اكتساب اللغة العربية، ص :السعيد بوخاوش - 1
2 - ſ179:يف قضايا فقه اللغة العربية، ص :بلعيد صا. 
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1 .ǯǽاȆال ƃقد األوȺال:  
وجه بعض األعراب نقدا خاصا للنحو العريب اختذ من أساس الرفض واإلقصاء 

ونقدهم هذا نقلته بعض  الدراسات القدمية لنا ليس من أجل تدارسه  ،وسائل للتعامل معه
ألحد  ةوميكن التمثيل هلذا النوع من النقد بقصيد اɋمتاț واǘƫانȆةبل قدمته على سبيل 

  :عراب يقول فيهااأل
  

  ماذا لقيت  من الـمستعربني ومن      
  تأسيس حنوهم هذا الذي ابتدعوا

  إن قلـت قافية فيـه يكـون هلا          
  معىن خيالف ما قاسوا وما وضعوا

  قالوا حلنت وهذا احلرف منخفض   
  وذاك نصـب و هذا ليس يرتفع

  وحرشوا بني عبد اهللا واجتـهدوا      
  ل الضرب والوجعوبني زيد وطا

  إين نشـأت بأرض ال تشـب هبا        
  نار الـمجوس و ال تبىن هبا البيع

  وال يطأ القرد و اخلنـزير ساحتها       
  لكن هبا اهليق والسيدان والصدع

  ما كل قويل معروف لكم  فخذوا     
  ما تعرفـون وما مل تعرفوا فدعوا

  كم بني قوم قد احتـالوا ملنطقهم       
  ـرين على إعرابـهم طبعواوآخ

  وبيـن قوم رأوا  شيـئا معـاينة            
  1وبني قوم رووا بعض الذي مسعوا

  
                                                 

ت، .د/ ط.د) دار مكتبة احلياة للطباعة والنشر: مصر(أمحد أمني وأمحد الزين : تحمتاع واملؤانسة، أبو حيان التوحيدي، اإل - 1
 .139 :، ص2: ج
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فهذه القصيدة حتتوي على مضامني وقضايا نقدية متنوعة كلها تنضوي حتت مقصد 
بكر صابر أبو السعود الدكتور واستطاع .واحد وهو رفض النحو العريب وحماولة إقصائه

  :ضايا الواردة يف القصيدة يف أربع نقاط هذا Ưتصرهاحصر هذه الق
  
ɍبتدعا مأن الذين استعربوا أو طلبوا العربية من غري أهلها هؤالء املوايل، أسسوا حنوا  :أو
فهذا النحو يف رأيه ال ميثل العربية وليس انعكاسا هلا وإƴا هو من  .ةقائم على السليقغري 

   .ثلها وال تعرب عن حقيقتها ومستهاة على العربية ال متيبوضع عقول غر
  
ƴا هم جامدون ال يأخذون من اللغة إن النحاة ال يقبلون الرأي والرأي اɇخر وإ :ǭانيا

  .مرونتها وال من اللسان ليونته
  

  .ن النحاة عمدوا إىل أمثلة تعليمية يغلب عليها العنف والقوة وكذا التحرشإ :ǭالǮا
  
معرفته للعربية سليقة ال اكتسابا ويف  ةصاحب القصيدة مسألمن املسائل اليت أثارها  :رابعا

  1.فكرة معرفة العربية بطريق النحو يفهذه النقطة بالذات جنده يقدح 
  
2 .ƃختزاɍي اȖيȆǤقد التȺال:  

  :خلȤ األƥر ومقدمته Ž الȺحو 1.2
الذي ) هـ180:ت(يورد كثري من الدارسني أن فكرة التيسري تعود إىل خلف األمحر

كثرة العلل ملا رأيت النحويني وأصحاب العربية قد استعملوا التطويل و«: ال يف مقدمتهق
، واملأخذ الذي خيفف بلȠ يف النحو من املختصر، والطرق العربيةتاملوأغفلوا ما حيتاج إليه 

فأمعنت النظر والفكر يف كتاب أؤلفه، .له، وحييط به فهمهقحفظه ويعمل فيه ع على املبتدئ
األصول واألدوات والعوامل على أصول املبتدئني، ليستغين به املتعلم عن التطويل،  وأمجع فيه

فعملت هذه األوراق، ومل أدع فيها أصال وال أداة وال حجة وال داللة إال وأمليتها فيها، 

                                                 
 .8،9:ص )1988ط، .دار الثقافة للنشر والتوزيع، د( صابر بكر أبو السعود، يف نقد النحو العريب - 1



 61

ومن قرأها وحفظها وناظر عليها على أصول النحو كله مما يصلح لسانه يف كتاب يكتبه أو 
  .1»ن ألفهاإبة أو رسالة شعر ينشره، أو خط

  
وبالنسبة حملتوى هذه املقدمة فنجد أن خلف األمحر قد ضمنها القواعد األساسية اليت 

ستغناء عنها وعن طبيعة هذه واليت ليس يف إمكاهنما اال ،حيتاجها املتكلم والكاتب معا
لتيسريي وهذا املقترح ا ،القواعد فهي تتصل بضبط أواخر الكلمات والعوامل املؤثرة فيها

 ،ختصار قدمه للنحو بعد نظرة نقدية فاحصة فيهء به خلف األمحر واملرتكز على االالذي جا
  .لقت به متمثلة يف تعقيده وصعوبته وكذا تضخم قواعدهعتوصلت إىل سلبية ت

  
وإذا كان خلف قد وفق يف إدراكه للسلبية السابقة يف النحو فإن مقترحه التيسريي 

فإذا صحت نسبة هذه املقدمة خللف « :خليل يف هذا الشأن، يقول حلمي قد طعن فيه
وتضخم قواعده فحاول خلف  ،األمحر فهي تدل على شعور مبكر بصعوبة النحو

اختصارها، ولكنه كما نرى اختصار Ưل مبهم يف كثري من جوانبه، ويظهر ذلك من 
يستعمله  الترخص الشديد يف استعمال بعض املصطلحات النحوية مثل مصطلح احلرف الذي

كما أن أحكامه يف .الكلمة مطلقا مرة مبعىن حرف اجلر ومرة أخرى مبعىن الفعل وثالثة مبعىن
  .2»...نطاق التراكيب اليت ذكرها ال تؤدي إىل إدراك القاعدة النحوية إدراكا صحيحا

  
  :اجلاȘǵ ونقدȻ للȺحاة 2.2

الوارد يف النحو مصدر التعقيد  -برأيه  -ألهنم  ،وجه اجلاحȘ نقدا الذعا للنحاة
العريب، فهم الذين صنعوه وبثوه فيه متعمدين من أجل احلصول على حظوة مادية من طالبيه 

  .مقابل فك طالسم التعقيد اليت أودعوها فيه ،ومريديه
  

                                                 
، طبعة مديرية إحياء التراث القدمي بوزارة الثقافة السورية: دمشق( عزالدين التنوخي: مقدمة يف النحو، تح: خلف األمحر - 1
 .33،34:ص )1961ط، .د

 .52:لم اللغة البنوي صحلمي خليل، العربية وع - 2
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أي ( لف الذكراوهذا أبو احلسن األخفȈ شيخ من شيوǷ النحاة يقر بالسلوك الس
قلت أليب «: يف رواية للجاحȘ يقول فيها جنده اوإقراره هذ) بتعقيد النحو من أجل التكس

Ȉأنت أعلم الناس بالنحو،فلم ال جتعل كتبك مفهومة كلها؟ وما بالنا نفهم :احلسن األخف
أنا : خر بعض املفهوم، قالؤبعضها، وال نفهم أكثرها؟ وما بالك تقدم بعض العويص، وت

تها هذا الوضع الذي رجل مل أضع كتيب هذه هللا وليست هي من كتب الدين، ولو وضع
وإƴا كسبت يف التدبري، إذ كنت إىل التكسب ... ت حاجتهم إيل فيهاتدعوين إليه قلّ

  .1»ذهبت
  

فاجلاحȘ الذي أبدى تذمره وتربمه الكبري من تعقيد النحو قدم مقترحا تيسرييا 
ال يشغل قلب الصيب منه إال بقدر ما يؤديه « لتجاوزه خص به معلم النحو حيث نصحه بأن

من فاحȈ اللحن، ومن مقدار جهل العوام يف كتاب إن كتبه وشعر إن أنشده وشيء إن 
وصفه، وما زاد عن ذلك فهو مشغلة عما أوىل به من رواية املثل والشاهد واخلرب الصادق 

تاج إىل تعرف جسيمات قتصاد فيه من ال حيوإƴا يرغب يف غايته وجماوزة اال والتعبري البارع،
ſ العباد والبالد والعلم باألركان والقطب الذي تدور اط لغوامض التدبر ملصستنبااألمور واال
نحوي ال جيري يف املعامالت ومن له حȘ غريه، وال مكان سواه، وعويص ال.عليه الرحى
  .2»شيءطر إىل وال يض

  
التخصيص الذي جنح يف  يظهر ذلك  كثرياللنحو اجلاحȘ النقدية  لقد متيزت نظرة

 بالعملية النقدية ال النحو ألن النحو ليس بإمكانه أن يولد ة هم املعنينيفجعل النحا ،إليه
جملال بعينه هو  موجهةمن جهة أخرى بكوهنا النقدية جلاحȘ اومتيزت نظرة  ،التعقيد يف نفسه
  .النحو التعليمي

  
  

                                                 
 .91:، ص1:ج) 1992ط، .منشورات دار مكتبة اهلالل، د(الشامي  حيƚ: تحاجلاحȘ، احليوان،  - 1
 .13:، صيف نقد النحو العريببو السعود، أابر ص - 2
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  :أبو جعفر الȺحاȃ والتفاǵة Ž الȺحو 3.2

ف األمحر لمثل مقدمة خيرى الدكتور حلمي خليل أن هذا الكتاب تيسريي 
يأيت كتاب التفاحة يف النحو ...«: يصفه قائال ،االختصارالسابقة، وتيسريه ينبين على فكرة 

كما اشتمل على القواعد األساسية اليت . عفر النحاس دقيقا صحيحا واضح العبارةجأليب 
ها عام جيري عليها الكالم يف العربية، وهو يف النسخة اليت حققها كوركيس عواد ونشر

كلها تتناول موضوعات حنوية خالصة تتصل بقواعد  ،يقع يف Ʀس عشرة صفحة 1965
إال إشارة عابرة لبعض األوزان  ،التركيب وال تتناول شيئا من موضوعات الصرف

Ƞفمن خالل هذا الوصف تظهر ميزة خاصة يف هذا الكتاب وهي تناوله  1»...والصي
ه على القواعد األساسية ؤة وكذا اشتماله واحتواللموضوعات النحوية اخلالصة دون الصرفي

والكتاب يتميز مبيزات أخرى فرعية وهي مجعه بني . اليت جيري عليها الكالم يف العربية
ختالفات النحوية، مث إنه يتميز أيضا ه على االؤاملصطلحات الكوفية والبصرية، وكذا احتوا

ستعماالت العامة ه إال على أمثلة من االومل يبق فيمنه الشواهد وأمساء النحاة حبذف املؤلف 
. 2والتȺاțȁ اɍشتȢاȯبايب : الشائعة، كما خال هذا الكتاب من األبواب غري العملية كـ

وهو مقترح بعيد كل البعد عن  ،فعلى هذه امليزات ينبين املقترح التيسريي عند هذا النحوي
افرت اجلهود حوله تض يس باإلمكان التصرف يف درس حنويلإذǐ  واالعتباطية،الصدفة 

ن واختصاره بصورة جزافية وإƴا هذا األمر حموج إىل نظرات نقدية ثاقبة مسبقة ملعرفة ما ميك
ختصار ما كان أن يكون لوال ذلك التعقيد واإلطناب الذي مسه مما ال ميكن، مث إن هذا اال

األمحر الزم الدرس النحوي والذي رصده وأدركه أبو جعفر النحاس مثلما أدركه خلف 
  .سابقا يف مقدمته
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  :الزجاجي وكتابه اجلمل 4.2
سحاق القاسم عبد الرمحان بن إ اواستمرارا للعملية التيسريية جند أب

: حلمي خليل ويعلق عليه قائالالدكتور يؤلف كتابه اجلمل، يصفه ) هـ340:ت(الزجاجي
ابقني، فهو ليس أما الكتاب الثالث فهوكتاب اجلمل للزجاجي فيختلف عن الكتابني الس«

صغري احلجم معدود الصفحات، وإƴا يقع يف الطبعة اليت نشرها الشيخ ابن أيب شنب األستاذ 
صفحة تضم أبوابا يف  ةوثالƣائيف حوايل ثالث وƣانني  1926بكلية األدب باجلزائر سنة 
ح مي واضت واألسلوب، جتمع بني اإلمجال والتيسري واهلدف التعلياالنحو والصرف واألصو
  .1»...ختالف وتشعب الفروعفيه ألنه خيلو من عنت اال

  
ما يالحȘ على كتاب اجلمل هو أن صاحبه يقدم فيه طرحا تيسرييا طريفا كونه 

فاإلمجال عنده يعين مشول الكتاب لقواعد الكالم يف العربية،  واɍختصاراɋمجاȯ  جيمع بني
  .الفروع ختالف وتشعبالنسبة لالختصار فهو يعين حتاشي عنت االوب

  
بلعيد صاſ إىل هذا الطرح التيسريي مع أسباب صدوره من هذا الدكتور يتعرض 

) هـ34:ت(سحاق الزجاجيإفهذا أبو القاسم عبد الرمحن بن «: النحوي بالذات قائال
حيث يقدم حنوا ميسرا ينأى به عن تعدد العلة، ويكثر فيه من الشواهد إىل ) اجلمل(يؤلف 

د موضوعة برباعة التحليل، وهي نتيجة جتربته التعليمية يف مسجد أن يصل إىل تقدير قواع
لو مسع أبو القاسم : األمويني يف دمشق يعلم النحو وييسره، ونتيجة ذلك قال عنه الفارسي

وهذا هتكم من الفارسي على الزجاجي . أن يتكلم فيه ستحىالزجاجي كالمنا يف النحو ال
  . 2»كونه ال يتعمق يف مسائل النحو
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  :الȺقد الȺظمي. 3
وهذا  ،وزهدهم فيه ،اجلرجاين مبسألة عزوف الناس عن النحو عبد القادر ز عصرمتّي  

فهجم على النحاة هجوما  ،وثارت ثائرته ،ر النحومهاله أف ،احلال لفت انتباه اجلرجاين
 ب صحة هذاؤمل ن: قالوا فإنǐ«: وصلوا إليه من السفاسف يف مسائله يقول معيبا ما. عنيفا
نكر مكان احلاجة إليه يف معرفة كتاب اهللا، وإƴا أنكرنا أشياء كثرمتوه هبا، ومل ن ،العلم

ا على شيء أكثر ووفصول قول تكلفتموها، ومسائل عويصة جتشمتم الفكر فيها، مث مل حتصل
  .1»ها احلاضرينأن تغربوا على السامعني وتعابوا في من

  

لȠ فيه يف مسائل هذا العلم إىل درجة ومما يعيبه عليهم أيضا ذلك التشعب املبا  
كم قد وحƓ كان املشكل على اجلميع غري مشكل عندكم، وحƓ كأّن...«: التعقيد، يقول

أوتيتم أن تستنبطوا من املسألة الواحدة من كل باب مسائله كلها، فتخرجوا إىل فن من 
Ź أمر هذا العلم كم قد أخطأŹ حني أصغروإما أن تعلموا أّن ،التجاهل ال يبقى معه كالم

وظننتم ما ظننتم فيه، فترجعوا إىل احلق تسلموا ألهله، وتدعوا الذي يزري بكم ويفتح باب 
  .2»العيب عليكم، ويطيل لسان القادح فيكم وباهللا التوفيق

  
واجلرجاين ويف سبيل تغيري موقف هؤالء النحاة وتغيري واقع النحو الذي أصابه الوهن   

عن ذكر اهللا  حيث شبه صنيع من زهد يف النحو بالصّد ،واملقارنةجنده يعمد إىل التشبيه 
معرفة معانيه، وجنده من جهة أخرى يعرض الفضل السامي هلذا العلم يف فك كنه  وعن

مغلقة على معانيها، حƓ يكون اإلعراب هو الذي يفتحها وأن  األلفاȗ«هذه  األلفاȗ ألنّ
ه املعيار الذي يتبني نقصان كالم ا، وأّناألغراض كامنة فيها حƓ يكون هو املستخرج هل

ورجحانه حƓ يعرض عليه، واملقياس الذي يعرف صحيح من سقيم حƓ يرجع إليه، وال 
  .3»إال من ينكر حسه وإال من غالط يف احلقائق نفسه ذلك ينكر
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ىل قضية تفسري القرآن إولبيان أمهية هذا العلم جند عبد القاهر اجلرجاين يشري 
ية وأساليبها ليس بإمكانه اجلاهل بقواعد اللغة العرب نّحبيث إ ،ىل هذا العلمإاسة وحاجته امل
ية من آياته البينات، فهذا اجلاهل الذي تسول له نفسه املغامرة يف هذا األمر سرعان تفسري آ

، مث إنه ال يلبث أن يبدي )القرآين(ما سيتوقف حائرا أمام معاين بعض الكلمات داخل النص 
وجه الرفع يف كلمة املؤكدة هلذه الفكرة  مثلةاألتعليلها وتقدمي خترجيات هلا ومن عجزا يف 
ȷوǞإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون «: اليت وردت يف قوله تعاىل الصاب
. وليس على موضع امسها ،برفع الصابئون على االستئناف أو على موضع أنّ. 1»والنصارى

كم ال حتتاجون يف أن وحƓ تزعموا مثال أّن«: الزهاد يف النحو يقول عبد القاهر Ưاطبا هؤالء
تعرفوا وجه الرفع يف الصابئون من سورة املائدة إىل ما قاله العلماء فيه وإىل استشهادهم 

  :بقول الشاعر
  

  فـاعلمـوا أنـا وأنتـم وإالّ
  2»...بغـاة ما بقيـنا يف شقـاق

  
قوا يف نقدهم لنظرائهم الذين عمدوا إىل اد النحو العريب الذين انطلوبالنسبة لنقّ
وتثبيتها يف  ،والذين استهدفوا منها الرياضة العقلية للتمكن من القاعدة ،مسائل التصريف
بعد تقدميه   يفصح عنه إالّملفقد كان له فيهم موقف صريح، وموقفه  ،أذهان املتلقني

ضة العقلية حيث جنده يقول لتوضيح Ưتصر حول هذه املسائل الصرفية املثارة من أجل الريا
فذكروا مسائل التصريف اليت يصيغها النحويون للرياضة، ولضرب  فإن بدؤوا«: فيها ما يلي

 وكقوهلم ما وزن كذا، ،كيف تبين من كذا كذا: كقوهلم ،من متكني املقاييس يف النفوس
وهلم يف وكق ،وما وزن أرونان ،ما وزن عزويت: وتتبعهم يف ذلك األلفاȗ الوحشية كقوهلم

  .3»باب ماال ينصرف لو مسيت رجال بكذا كيف يكون احلكم؟ وأشباه ذلك
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أما هذا اجلنس فلسنا نعيبكم أن مل ...«: وبالنسبة ملوقفه الصريح فهو يعرب عنه قائال  

  .1»أمره فقولوا فيه ما شئتم وضعوه حيث أردŹيهمنا تنظروا فيه ومل تعنوا به، وليس 
  

ة يف حماولة نرية حلصر املوضوعات اليت ينطلق منها النحاولعبد القاهر اجلرجاين   
وحيصر عبد القاهر «: : بكر أبو السعود إليها قائال رنقدهم للنحو العريب، يشري الدكتور صاب

املوضوعات اليت من خالهلا يوجه نقاد النحو سهامهم ويعددون اعتراضاهتم فريى أهنا 
  :تنحصر يف

  . ذلكجه احلكمة يفأغراض واضع اللغة وو - 1
 .تقرير املقاييس اليت اطردت عليها اللغة - 2
وفيما  ،كالقول يف املعتل ،جريت عليهأذكر العلل اليت اقتضت أن جتري على ما  - 3

يلحق احلروف الثالثة اليت هي الواو والياء واأللف من التغيري باإلبدال واحلذف 
 .2»...واإلسكان

  
أن اجلانح إىل البحث يف قوانينها ويف شأن العلل اليت كانت من املوضوعات النقدية وش

كم على علم ونساحم ،ونعذركم فيه ،ت عنكم يف هذا الضربسكأنا ن«: يقول اجلرجاين
طالع على مدارج كم ما فيه احلȘ لكم ومنعتموها االختيار ومنعتم أنفسا بأن قد أسأŹ االمّن

، وباحلاجة إليه، تم بصحتهفاحلكمة وعلى العلوم احلجة، فدعوا ذلك وانظروا يف الذي اعتر
وهل وفيتم كل باب منه حقه، وأحكمتموه  م حبقائقهتهل حصلتموه على وحهه، وهل أحط

ǐم يف التفسري وتعاطيتم علم التأويل، ووازنتم بني تأنتم خض إحكاما يؤمنكم اخلطأ فيه، إذ
 Źوزد Źيف ذلك وبدأ Źأن تعرفوا الصحيح من السقيم، وعد Źاألقوال وبعض، وأرد

  .3»م؟ونقصت
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صنف ينظر إليها : واملتعاملون مع القاعدة النحوية عند عبد القاهر اجلرجاين صنفان
صابر الدكتور يشري  ،وصنف آخر يتخصص فيها بتحري دقائقها وتفاصيلها ،باملفهوم العام

ويفرق عبد القاهر بني الذين يقفون على «: السعود إىل هذا التفريق الصائب قائال وبكر أب
 ويف طلب. 1»املعىن العام وبني الذين يتخصصون فيها ويتحرون دقائقها وتفاصيلهاالقاعدة ب

صابر أبو السعود ميثل له بالقاعدة الدكتور التفصيل وحتري الدقائق عند الصنف الثاين جند 
ال يكتفي طالب القاعدة مبعرفة صورة املبتدأ «:  حيث يورد ما يليربواخل للمبتدأالنحوية 
اب كل منهما الرفع وإƴا ينبغي جتاوز هذا إىل النظر يف أقسام اخلرب وكيف إعر واخلرب وأنّ

اجلملة على  وأنّ ،يكون مفردا ومجلة وأن املفرد منه ما حيتمل ضمريا له وما ال حيتمل الضمري
لكل مجلة وقعت خربا ملبتدأ من أن يكون فيها ذكر يعود إىل املبتدأ  وأنه البّد ،أربعة أضرب

يف احلال دليل  يكون وأن ذلك ال يكون حƓ ،رمبا حذف لفظا وأريد معىن وأن هذا الذكر
والفوائد اجلليلة اليت ال بد  ،بتداء من املسائل اللطيفة، إىل سائر ما يتصل بباب االعليه
ا مع ما جاء به علم اللغة احلديث من الذي جاء به اجلرجاين يتوافق كثري التصنيفف. 2»منها

  3.و العلمي والنحو التعليميوجوب التفريق بني النح
  

فالنظرة النقدية اليت أطلقها اجلرجاين مقصودة وهادفة، ويف شأن مقصوديتها يقول 
إن اجلرجاين يريد من خالل هذا النقد الالذع املوجه للنحاة أن «: الباحث سعيد بو خاوش

ز النظر حيث مل يتجاو فيها، خيرج البحث النحوي واللغوي من الدائرة الضيقة اليت حوصر
 فما كان يسعى إليه اجلرجاين. 4»فيه حد النظر إىل احلركات اإلعرابية يف أواخر الكلمات

ا هو جتاوز مفهوم هذا العلم احملصور يف دائرة النظر يف احلركات اإلعرابية إىل من نقده إذً
  .5»تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض« :مفهوم النظم الذي يعين
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ظم حسب عبد القاهر اجلرجاين يتوجب عليه أن ينظم كالمه وفق ما يقتضيه علم فالنا
 واعلم أن النظم ليس إال أن تضع كالمك الوضع الذي«: النحو وما تفرضه قوانينه، يقول

فال تزيȠ عنها  ،يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه اليت هنجت
  .1»فال ختل بشيء منها وحبفȘ الرسوم اليت رمست لك

  
4 .ȔيȆǤي الǝقد الظاهري اجلزȺال:  

فهو من تكفل هبذه  ،يعود فضل إشاعة املذهب الظاهري يف األندلس البن حزم
ǐلع على مضمونه من خالل الكتب اليت وصلته من املشرق يقول الدكتور اطّ املهمة بعد أن

وقد انتشر  ،لي يف القرن الثالثكان داود بن ع...«: حممد عيد عن عمله اجلليل هذا ما يلي
مذهبه يف بعض بالد املشرق، مث وجد هذا املذهب بعد يف األندلس يف القرن اخلامس على 

وأفاد مما وصلته من كتبه، فرسم  ،الذي تلقف فكرة املذهب) هـ456:ت( عهد ابن حزم
ل للمعرفة طريقه وبني أصوله وفروعه هبذه املؤلفات العديدة اليت كتبها، واليت هي السبي

  .2»احلقيقية له
  

يتضح من الكالم السابق أن ابن حزم مل يكتف بعملية نقل مضمون املذهب 
 مث أطلق العنان الجتهاده  وردوه،أبل إنه أفاد مما  ،الظاهري كما ورد عند الظاهريني املشارقة

ن هذا كاد أرابن حزم قد وطّ واحلقيقة أنّ«: يؤكد حممد عيد هذا االجتهاد قائال. الشخصي
  .3»...ناصروه له أتباعا دŁجǌوŃيł مة أنǐواستطاع مبؤلفاته القيِّ ،املذهب، وأقام دولة علمية له

  
 نĉّإته جمال توظيف هذا املذهب حيث توسعابن حزم ومن األمور الدالة على اجتهاد 

أن  الّإ -كما هو معروف-  الظاهريني أوجدوا هذا املذهب من أجل توظيفه يف اجملال الفقهي
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 ،ابن حزم رأى أنه باإلمكان االستفادة منه خارج اجملال الفقهي، فنقله إىل الدرس النحوي
مميزا عن النحو املعهود املعروف، ويف هذه فه فيه وكان نتاج ذلك أن قدم حنوا ظاهريا ووظّ

هو املنطلق أو األساس الذي اعتمده ابن حزم  يف  ما: املسألة حتديدا يواجهنا السؤال التايل
  ية توسيع املذهب ليشمل أيضا الدرس النحوي؟عمل

  
فإننا جند أن صاحبه  ،نا إذا عدنا إىل سببية نشوء هذا املذهب يف اجملال الفقهيإّن

 ،واختالف العلماء حوهلا ،قد أنشأه بفعل تعقد املسائل الفقهية) داود بن علي األصفهاين(
فإننا نرى أن النحو  ،يف اجلانب النحويا أّم .تأويالهتم وخترجياهتم وتعليالهتم هلا وكذا تباين

النحاة حاكوا الفقهاء يف التعليل والتخريج  نّإقد عرف مثيال هلذه الظواهر حيث 
ابن حزم رأى أن احلل واحد مبا أن الظواهر املطلوب  واالختالف حول املسائل، وهبذا فإنّ

  .عالجها واحدة
  

قدم نظرة جديدة  نحو أنǐلقد كان من نتاج توظيف ابن حزم هلذا املذهب يف ال
ال تتأتى حبفȘ قواعده، واستظهار «ها أّنرأى ف ،Ưالفة ملا كان سابقا عن املعرفة النحوية

ما تتحصل باملرانة واملمارسة بأساليب العرب، والدراية بطرائقهم التعبريية بعيدا شواهده، وإّن
ىل الفروع دون تعليل أو حتليل بصرف الفكر إىل احلواشي دون املتون، وإ عن أيِّ
  .1»...األصول
    

ا م ابن حزم تقسيًمأن قّد أيضا وكان من تأثري املذهب السابق يف التفكري النحوي
: ا الوظيفيمستنريا للنحو، فجعله قسمني متباينني أحدمها وظيفي واɇخر معيشي، فأّم

ظواهر  مما يتناول ض، وترمجة احلاجةء الغراللسان وسالمة اخلطاب، وأدا ةفنافع لقوام«
 يتم هذا القسم من النحو وحتصيله. 2»النحو وقضاياه العامة باالمجال دون التفصيل الدقيق

 وأقل ما جيزئ يف حتقيق هذه الغاية من كتب«: ابن حزم خاصة من الكتب يقول ةبنوعي
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وبالنسبة . 1»حنوه، كاملوجز البن السراج، وما أشبه النحو كتاب الواضح للزبيدي أو ما حنا
ا أّم«: مصطفى عليان موضحا مفهومهالدكتور أي النحو املعيشي فيقول  خراɇللقسم 

يقتصر على من أراد التدبر يف  وهذا اجملال ينبغي أنǐ ،النحو املعيشي فيقصد به التخصصي
 ،ط بني أسبابه ومسبباته، وهذا اللون من النحو ال فائدة منهبوالر والدراية بتفصيالته قواعده

نه باب إملن أراد أن جيعله معاشا، لكنه وجه فاضل كما يقول ابن حزم، إذ  وال منفعة فيه إال
  .2»من أبواب العلم على كل حال

  
فهذه الفكرة كان  ،ومن األفكار اجلديدة اليت جاء هبا ابن حزم فكرة رفض العلل  

يؤكد  ،أول القائلني هبا عكس ما ذهب إليه بعض الدارسني من كوهنا تعزى إىل ابن مضاء
مهها يف جمال ألعل كثريا من املؤلفات و«: قائالإليها سبق ابن حزم احث نعمان بوقرة الب

الدراسات النحوية تكاد جتمع على نسبة رفض فلسفة العلة النحوية البن مضاء القرطيب، 
واحلقيقة . ضع النحاةوياها من إبذلك معتربا  الرǻ علɂ الȺحاةح يف كتابه الشهري الذي صّر

يد عليها أنه كان مسبوقا إىل هذه املقولة اهلامة يف نظرية النحو العريب، واليت اليت جيب التأك
سا بسبل تيسري النحو يف العملية التعليمية، أفيها من الصواب ما فيها، إذ ارتبط احلديث ر

وبالنسبة لكالم ابن  3»...وقد مثل هذا السبق يف البالد األندلسية ابن حزم يف كتابه التقريب
لى مقدمات حمفوظة عن عما علم النحو، فأو...«: همن فكرة الرفض فهذا نصاملتض حزم

ففكرة العلل . 4»العرب الذين تزيد معرفة تفهمهم للمعاين بلغتهم، وأما العلل ففاسدة جدا
ألن العلة «وال الثانية وال الثالثة مستثناة  ،فال العلل األوىل ،عند ابن حزم مطلقا مرفوضة

العلة قد تطرد يف جمال فتكون القناعة، وقد يعوزها ذلك االطراد و ،تستخدم للشيء وضده
وهو ما جعل النحاة يفسرون الظواهر املطردة، ويفلسفون النوادر الشاذة  ،فيكون الشذوذ
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نه من الواجب اإلشارة إىل إمث . 1»وكثرة ذلك يف كتبهم تغين عن االستدالل بأمثلة منهم
يقول  ،خاص بالنحو الوظيفي دون النحو املعيشي هذا الرفض املطلق أنّ وهي ،نقطة مهمة

ن مطلقية رفض العلة عند ابن حزم خصوصية الزمة إومن الدقة أن نقول «: الباحث السابق
ملرحلة التعلم الوظيفي الذي يتم فيه تسريب اجلملة العربية كما نطقت، أو كما خلقت عند 

قراره هذا ، وإعيشي يقره ابن حزم، فأمر البحث يف العلل داخل جمال النحو امل2»...العرب
ينبغي لطالب كل علم أن يبدأ بأصوله اليت هي جوامع له ...«: قوله هذا يف دهجن

غراق واإل ،يغالراد اإلأر يف ذلك وومقدمات، مث مبا البد منه لتفسري تلك اجلمل، فإذا متّه
  .3»...فليفعل

    
وباعتبار  ،يغال واإلغراقىل فكرة إقرار اإلإفكالم ابن حزم هذا يف احلقيقة يتعرض 

  عليه  ſّوهذا طبعا بتوافر الشرط الذي أ ،فحكم اإلقرار ينطبق عليها ،العلل أƴوذجا هلما
  .اƫهارةابن حزم أال وهو 

  
األفكار النحوية الظاهرية اليت قدمها ابن حزم يف احلقيقة عجزت عن اإلƣار وهذا و  

النحاة، فحƓ ابن جزم الذي كان له فضل  طبعا لعدم إحاطتها بالعناية الالزمة من طرف
هلا، وهو ال يالم على  ȟها من الرعاية الالزمة، أي التفرحقَّ يłوŁفĉŇهŁامل  ،إخراجها إىل الوجود

  .ه تفرȟ للمذهب الظاهري داخل البيئة اليت ولد فيها أي البيئة الفقهيةذلك ألّن
  

تقاص من أمهيتها حيث تكفي ه ال ميكن االنلكن رغم عدم إƣار هذه األفكار فإّن  
ثمت يف عقول السواد األعظم جفكرة كوهنا حماولة نقدية جريئة الختراق قداسة النحو اليت 

من النحاة ويكفيها أيضا فكرة كوهنا منطلقا وأساسا لنظرة نقدية أخرى أكثر جرأة صدرت 
  .ابن مȒاء القرƑȕن ع
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  :الȺقد الظاهري اƫوسع. 5
وحتديدا يف موضوع التأليف  ،وا البن مضاء القرطيبذكر الدارسون الذين ترمج  
  :له ثالثة كتب هي العلمي أنّ

  .الشروق يف النحو - 1
 .زيه القرآن عما ال يليق بالبيانـتن - 2
 .الرد على النحاة - 3

  
فالكتابان األول والثاين كان مǔهلما الضياع، وما بقي منهما إال الذكر الرتر والكتاب 

وقد نشره الدكتور شوقي ضيف ألول  ،ثر الوحيد املتبقيكان األ الرǻ علɂ الȺحاةاألخري 
ضمن حركة إصالح النحو العريب وتيسريه حيث قدم احملقق يف مقدمته  1947مرة عام 

راء الكتاب آعلى  تهأردفه بالدعوة إىل اإلصالح مرتكزا يف دعو ،عرضا Ưتصرا عن مضمونه
  .الواردة فيه
  

حلمي تور كالدالساحة العلمية عرب عنه والكتاب لقي بعد نشره رواجا كبريا يف 
أثار الكتاب ضجة كبرية يف البيئات العلمية، فألقى الدكتور طه حسني ...«: خليل قائال

كلمة عنه يف جممع اللغة العربية، كما كتب عنه الشيخ حممد علي النجار سلسلة من املقاالت 
 يف ااجلامعية، وتردد ذكره كثري يف جملة األزهر، واختذه كثري من الباحثني موضوعا لدراساهتم
  .1»...كتابات الباحثني والدارسني املعاصرين من عرب ومستشرقني

  
و حيوي أول فه ،والرواج الذي لقيه الكتاب يعود إىل طبيعة املوضوع املعروض فيه

نقد ألصول النحو العريب كما وضعته لسالمية تتعرض باملناقشة واحماولة يف احلضارة اإل
  .البصرة
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احملاولة عبارة عن عمل مزدوج متكامل جيمع بني نقد نظرية مع تقدمي أخرى بديلة، و
وقد حاول ابن مضاء أن «: حلمي خليل لفكرة االزدواجية هذه قائالالدكتور يشري الباحث 

  .1»يقدم نظريته من خالل نقده للنظرية البصرية
  
ملذهب الظاهري الذي لنظرية البديلة اليت اقترحها ابن مضاء تستمد أصوهلا من ااو

وهو  ،مذهب فقهي ال يؤمن بالتأويل والتعليل - كما هو معروف-اعتنقه، وهذا املذهب 
ه يستغين عن تأويالت متمسك حبرفية النص القرآين واحلديث النبوي الشريف، كما أّن

ف وابن مضاء قام بنفس العمل الذي قام به أستاذه ابن حزم حيث وظّ ،الفقهاء وتفريعاهتم
أن توظيفه اتسم بالتنظيم والتوسع مث قد تفرȟ له عكس  هذا املذهب يف اجملال النحوي، إالّ

ȟابن حزم الذي عمد إىل التوظيف اجلزئي املفتقد للرعاية والتفر، Łوهو غري مǊلǇعلى ذلك  وم
  .كما أشرنا سابقا قد تفرȟ هلذا املذهب يف بيئته األوىل أي اجملال الفقهيألنه 

  
  :فهي تتمثل فيما يلي ،س اليت قامت عليها نظرية ابن مضاءألسا أّما

  
 :وإلȢاȻǗ رȐȥ العامل

     العامل  اجتاه يرى أنّ: فاجتهوا اجتاهني Ưتلفني ،لعاملاإىل اختلفت نظرة النحاة 
مؤثر حقيقة وأن تأثريه هو احلركات والسكنات واحلروف  - سواء كان لفظيا أو معنويا-

العوامل  االجتاه مشهور وشائع عندهم، أما االجتاه الثاين فريى أنّ وهذا ،يف أواخر الكلمات
كما قال –أو ممهدة للعمل وضرورة لوجوده  - كما قال ابن األنباري–شارات للعمل فقط إ

  .وهذا االجتاه مل يعرف الشهرة اليت عرفها االجتاه األول -ابن جين
  

ض عند ابن مضاء ورفضه ومفهوم العامل الذي شاع عند أهل االجتاه األول مرفو
حيدث بعضها بعضا فباطل  األلفاȗ أما القول بأنّ«: يقول ،بناه على أساس عقلي منطقي

  .1»جيازهإيطول ذكرها فيما املقصد  ال يقول به أحد من العقالء ملعانň عقال وشرعا
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تؤيده رفض هذا املوقف له الكثري من األدلة اليت  فكما يظهر من كالم ابن مضاء فإنّ
أن شرط الفعل أن يكون «: ه أورد واحدا منها فقط مفادهفإّن ن الحتياج املقام لɌجيازلك

موجودا حينما يفعل فعله، وال حيدث اإلعراب فيما حيدث فيه إال بعد عدم العامل، فال 
Ŷ يرد على من يعتقد : فإن قيل) إن(إال بعد عدم ) إن زيدا(يف قولنا ) إن(بعد ) زيد(ينصب 

الفاعل عند القائلني به إما أن يفعل بإرادة : ه األلفاȗ هي العاملة؟ قيلمعاين هذ أنّ
وال فاعل إال اهللا عند أهل –كاحليوان، وإما أن يفعل بالطبع، كما حترق النار ويربد املاء 

وقد  ،احلق، وفعل اإلنسان وسائر احليوان فعل اهللا تعاىل وكذلك املاء والنار وسائر ما يفعل
ا العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل ال ألفاظها وال معانيها، وأّم -هتبني هذا يف موضع

  .2»ألهنا ال تفعل بإرادة وال بطبع
  

العوامل يف النحو إƴا هي على جهة التشبيه والتقريب فهذا  وبالنسبة للرأي القائل بأنّ
حابه ويتسامح معه ابن مضاء لو أن أص ،الرأي كان من املمكن أن خيرج من حكم الرفض

حكم األول  ال ميكن التسامح معه وبالتايل فإنّ هم مل يفعلوا وأفضوا به إىل ماالتزموا به لكّن
وحطه عن  ،فلو مل يسقهم جعلها عوامل إىل تغيري كالم العرب«: يقول ابن مضاء ،أحلق به

د هبا، أو ادعاء النقصان فيما هو كامل وحتريف املعاين عن املقصو رتبة البالغة إىل هجنة العّي
اعتقاد كون األلفاȗ عوامل إىل ما أفضت إليه فال جيوز  إفضاءوأما ، وا يف ذلكحłومŇسłلَ

  .3»اتباعهم يف ذلك
  

ا من العامل هو الرفض سواء كان مؤثرا أو على سبيل التقريب فموقف ابن مضاء إذً
ع مجاإلرفض ا: خر هوحقيقة األمر يرتبط به موقف رفض آ وهذا املوقف يف ،والتمهيد

نه بتأثري املذهب الظاهري الذي عوهذا الرفض صدر . الذي صدر منهم Ɲصوصه أيضا
 ،فهم ملتزمون بالنص باإلمجاع،أهل الظاهر يف الفقه ال يعترفون  متذهب به، واملعروف أنّ
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ه ال حجة مجاع يف النحو مرفوضا، ألّنفجعل أمر اإل ،وابن مضاء حذا حذوهم يف هذا األمر
Ɍوقد قال  ،مجاع النحويني ليس حبجة على من خالفهمإ«: النص، يقولمجاع إذا خالف ل

łدَّقَكبري حذاقهم ومقدم يف الصناعة من مŁعلم أنّا: هو أبو الفتح بن جين يف خصائصهو ميهم 
ف لختا إƴا يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده أالّ) البصرة والكوفة(مجاع أهل البلدين إ

  .1»مجاعهم حجةا مل يعط يده بذلك فال يكون إفإذ املنصوص واملقيس على النصوص،
  

اع عليه أيضا، لعامل هو الرفض كما أنه يرفض اإلمجوملخص رأي ابن مضاء يف ا
  .ه من صنع املتكلمفإنه يرى بأّن ،وبالنسبة لɌعراب

  
 :وإلȢاȻǗ رȐȥ القياȃ العقلي

خر وي وآقياس حن: بني نوعني من القياس -2كما أشرنا سابقا–ز الدارسون مّي
عقلي، فاألول باختصار يقصد به األحكام النحوية اليت تصدق على النصوص اللغوية الواردة 

 عينيوبالنسبة للثاين ف ،بطريقة واحدة أخذت منها القاعدة مث تعمم على النصوص اليت مل ترد
يف إقامة  اوقد مسي بالعقلي ألن للعقل دوًر ،قياس أحكام على أخرى لتوافر نوع من املشاهبة

  .وربط الصلة بني األحكام ،ملشاهبةا
  

كل واحد منهما  وموقف ابن مضاء من هذين النوعني مل يكن واحدا، بل خّص
  .مبوقف منفرد

  
فهو جييزه شرط أن يتوارد له من النصوص ما يصححه، وهو يرفضه  لفبالنسبة لɊو

رتباطا فموقف ابن مضاء من هذا النوع كما نرى يرتبط ا. إذا مل ترد له نصوص تؤكده
Łبفكرة النصوص اللغوية اليت يرتكز عليها املذهب الظاهري، وحǌرŌبنا هنا أن نشري إىل أن  ي

ابن مضاء مل يتعرض إىل هذا النوع نصا بل عرف موقفه من جزئيات يف كتابه اجلريء 

                                                 
 .82:ص، س.م - 1
 .الثاين من هذه الدراسة املخصص ألصول النحو العريبنظر الفصل ا - 2



 77

النحويون مل يذكروا يف  :فإن قيل«: ومنها هذه اليت وردت يف موضوع التنازع حيث قال
واجملرور، وهنا معموالت كثرية على مذهبهم كاملصادر  لإال الفاعل  واملفعوهذا الباب 

والظروف واألحوال واملفعوالت من أجلها واملفعوالت معها والتمييزات، فهل تقاس هذه 
وقد أجاب  1»ال تقاس؟ على املفعوالت معها والتمييزات، فهل تقاس على املفعوالت هبا أو

أن يسمع يف هذه   يقاس شيء من هذه على املسموع إالّهر أالاوالظ« :عن سؤاله قائال
  .فكالمه هذا األخري مؤكد ملوقفه الذي عرضناه سابقا 2»كما مسع يف تلك
  

فقد رفضه ابن مضاء مطلقا وسبب الرفض افتقاد النحاة إىل الدقة  ،أما القياس العقلي
املة بينهما ويرفضه فيه وذلك لكوهنم حيملون أمورا على أمور دون أن تكون هنالك صلة ك

يرد ابن . وأن العرب قد أرادته ،عوا اعتماده بدافع اتباع العربلكون النحاة قد اّدأيضا 
والعرب أمة حكيمة فكيف تشبه « :مضاء هذا النوع من القياس مع تربير معتمديه قائال

 وإذا فعل أحد ،وحتكم عليه حبكمه، وعلة حكم األصل غري موجودة يف الفرع ،شيئا بشيء
 ،به بعضهم بعضا لǊهِّجŁنسبون إىل العرب ما يłيومل يقبل قوله، فلم  ،من النحويني ذلك جهل

إذا كانت علة حكم األصل  وذلك أهنم ال يقيسون الشيء وحيكمون عليه حبكمه إالّ
 إȷ وأخواőاسم بالفعل يف العمل، وتشبيههم الفرع، وكذلك فعلوا يف تشبيه اال موجودة يف

  .3»ية يف العملباألفعال املتعد
  

رفض ابن مضاء هلذا النوع من القياس ينبين على  وحسب الدكتور حممد عيد فإنّ
  :أساسني

  
  .هبة غري كاملة بني املقيس و املقيس عليهاأن املش هعقلي ملخص: أوهلما
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العرب أرادت ذلك، أو بعبارة أخرى، إنكار أن  نكار أنّلغوي، وهو إ: واɇخر
  .1طق العرب واستعماالهتميكون هذا مما له صلة بن

 
 :رȐȥ التمارين اȥɍتراȑية

وهذا أثناء تناوله لبعض مظاهرها،  ،فتراضية رفضا مطلقارفض ابن مضاء التمارين اال
  :وقد بىن رفضه على أساسني مها

  
عد العالقة بني املقيس واملقيس عليه، إهنا عالقة Ưتلقة أدت إىل هذه التمارين اليت ال بł: أوال
  ...جتدي
اللغة ال تؤيد ذلك القياس، فاجلمل غري العملية مل يأت هلا نظري يف كالم العرب، أن : ثانيا

  .2واملفردات غري العملية ال تفيد يف معرفة اللغة الفصيحة الصحيحة
  

ل تعرضه لبعض مظاهر التمارين أوردنا سابقا أن ابن مضاء قدم موقفه من خال
  :ا النموذجفتراضية وال بأس أن نؤيد كالمنا هبذاال

      
على التعليق بالثاين، وعلى التعليق  أعلمǨ وأعلمين ȁيد عمرا مȖȺلقانقول «: قال

 أعلمǨ وأعلمانيهما إياƵاويف التثنية  أعلمǨ أعلمȺيه إياȁ Ȼيدا عمرا مȖȺلقا باألول
ƙلقȖȺويف اجلمع  الزيدين العمرين مƙلقȖȺوأعلمونيهم إياهم الزيدين العمرين م Ǩأعلم 

فتراضية افهذه اجلمل  3أعلمǨ الزيدين العمرين مȖȺلقƙ، وأعلمونيهم إياهمير الكالم تقد
ورأيي يف «: غري عملية، ال وجود هلا يف اللغة الفصيحة، يقول ابن مضاء معربا عن رأيه فيها

هذه املسألة وما شاكلها أهنا الجتوز، ألنه مل يأت هلا نظري يف كالم العرب، وقياسها على 

                                                 
، 4:طعامل الكتب، : القاهرة( اللغة احلديث مأصول النحو العريب، يف نظر النحاة، ورأي ابن مضاء، وضوء عل :حممد عيد - 1
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الدالة على مفعول به واحد قياس بعيد، ملا فيه من اإلشكال بكثرة الضمائر والتأخري األفعال 
  .1»والتقدمي

    
ǬوالǮوال ƆواǮالعلل ال Ȑȥر: 

العلل األول اليت متثل العلل التعليمية والعلل الثواين : يقسم ابن مضاء العلل إىل نوعني
هذا يرتكز على فرق جوهري بينهما  والثوالث اليت متثل العلل القياسية واجلدلية وتقسيمه

فالفرق بني العلل األول والعلل الثواين أن العلل األول مبعرفتها حتصل لنا املعرفة «: يربزه قائال
  .2»بالنطق بكالم العرب املدرك منا بالنظر، والعلل الثواين هي املستغىن عنها يف ذلك

  
لل التعليمية ورفض العلل وبالنسبة ملوقف ابن مضاء من هذه العلل فإنه تقبل الع

ومما جيب أن يسقط من النحو العلل الثواين « :القياسية واجلدلية وطالب بإسقاطها، يقول
ألنه فاعل، : ؟ فيقالرłفŇعŁ لŇمŁ) قام زيد(من قولنا ) زيد(والثوالث وذلك مثل سؤال السائل عن 

ا نطقت به العرب، كذ: يقال له ومل رفع الفاعل؟ فالصواب أنǐ: وكل فاعل مرفوع، فيقول
للفرق بني : تقول له، ولو أجبت السائل عن سؤاله...ستقراء من الكالم املتواتراالبثبت ذلك 

فلم مل تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع املفعول؟ قلنا : الفاعل واملفعول، فلم يقنعه، وقال
ة، أعطى األثقل الفاعل قليل، ألنه اليكون للفعل إال فاعل واحد، واملفعوالت كثري ألنّ: له

ألن الفاعل واحد  ،أعطي األخف الذي هو النصب للمفعولوالذي هو الرفع للفاعل 
فال !! واملفعوالت كثرية، ليقل يف كالمهم ما يستثقلون، ويكثر يف كالمهم ما يستخفون

عندنا  ولو جهلنا ذلك مل يضرنا جهله إذ قد صّح!! يزيدنا ذلك علما بأن الفاعل مرفوع
  .3»الذي هو مطلوبنا باستقراء املتواتر الذي يوقع العلمرفع الفاعل 
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 :الرȐȥ الƑȆȺ لǤعȐ مظاهر التǖويل
 ينل التأويل النحوي حصته من البحث املباشر ومل يوجد له إطار خاص به يف مل

كتب األصول مثل بقية أصول النحو العريب األخرى كالقياس والسماع والتعليل، وقد 
  .شتغال به علميا بتطبيق مظاهره بصورة منعزلةالاكتفى النحاة با

  
  :وبالنسبة ملظاهره فهي أربعة أمور تتمثل فيما يلي

  .احلذف - 1
 .ستتاراال - 2
 .صوȟ املصدر - 3
 .التقدير يف اجلمل واملفردات - 4

  
وابن مضاء القرطيب مل خيتلف مع النحاة يف مسألة التعامل مع التأويل النحوي حيث 

لكن نشري هنا إىل .  التعرض إليه من خالل مظاهره السابقةسايرهم يف طريقتهم املتمثلة يف
ا إىل مسألة املوقف من اهنتفاق يقفان عند حدود طريقة التعامل وال يتجاوزاالو ةأن املساير

خصه قبول لم ابن مضاء انفرد مبوقف خاص يرتبط اتباطا باملظهر التأويلي هذا األصل، ألنّ
ستتار هذا النوع فمرفوض وبالنسبة لالوما عدا  نوع من احلذف هو الذي يعلمه املخاطب

  .واملصدر املؤول فحكمهما الرفض عنده دون استثناء
  

وابن مضاء مل يستهدف النظرية البصرية يف مشوليتها وداللة ذلك أنه مل يقترب من 
كونه مصدر املادة اللغوية اليت ال ميكن القيام بأية دراسة لوهذا  ،األصل املتمثل يف السماع

على هذا األصل عند ابن مضاء كان بتأثري املذهب الظاهري  ضوية بدوهنا، وعدم االعترالغ
نقد ابن مضاء تلك  ةالذي يقدس النص حمور التشعبات والتفاريع، وما يؤكد عدم مشولي

االستثناءات يف الرفض واإللغاء اليت رأيناها سابقا مثل تقبله للقياس النحوي ورفضه للعقلي 
  .ألول ورفضه للعلل الثواين والثوالثوقبوله للعلل ا

  



 81

نحوية البصرية بالنقد وحماولته نا نرى أن ابن مضاء رغم استهدافه النظرية المث إّن
وهذا اإلقرار نلمسه من خالل قوله  ،بأمهيتها وقيمتها رŊقŇحالل نظريته مكاهنا إال أننا جنده يłإل
فȘ كالم العرب حلا صناعة النحو قد وضعو - رمحة اهللا عليهم-إين رأيت النحويني «: هذا

وانتهوا إىل املطلوب الذي  ،فبلغوا من ذلك الغاية اليت أموا ،من اللحن وصيانته من التغيري
وجتاوزوا فيها القدر الكايف فيما أرادوه منها، فتوعرت  ،اتبعوا إال أهنم التزموا مبا ال يلزمهم

  .1»هاقناع حججووهنت مبانيها واحنطت عن رتبة اإلمسالكها، 
  

وعن مصري هذه احملاولة فإهنا مل حتȘ ورغم كوهنا أول حماولة على مستوى احلضارة 
احملاولة ذهبت كصرخة يف «اإلسالمية باالهتمام والعناية الالزمة بالتبين واالشتغال وفقها فـ

واد فظلت جمهولة من علماء اللغة والنحو القدماء ال يعلم عنها أحد شيئا، أو لعلهم قد 
  .2»...وجتاهلوها حتت وطأة النظرية البصريةعلموا 

  
االختصار واإليضاح أو واحملاوالت النقدية اليت أوردناها سابقا سواء املنطلقة من غاية 

ما كانت قاعدة انطالق حماوالت ديد كابن مضاء واجلرجاين مل تذهب سدى وإّنحماولة التج
االتصال الفعلي بعلم اللغة النقد الداخلي التيسريي اإلصالحي احلديث الذي ساد قبل 

  .احلديث
  
6 .ǬديƩي اǵالȍɋقد الداخلي اȺال:  

: الطهطاوي من خالل كتابهرافع كانت انطالقة النقد الداخلي احلديث مع رفاعة   
، ففي هذا الكتاب خرج الطهطاوي عن ƴط »التحفة املكتبية لتقريب اللغة العربية«

وعرض النحو عرضا جديدا  ،واحلواشي واملتون وا بالشروحقمعاصريه من النحاة الذين تعل
وقد جاء كتابه بسيط العبارة، سهل  ،على ƴط الفرنسيني الذين تأثر هبم أثناء بعثته إىل فرنسا

         . العرض، ليس له مƒ أو شرح، كما استخدم فيه ألول مرة اجلداول اإليضاحية
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النحوي يف العصر احلديث مبحاولته هذه بدأ حركة جديدة إلصالح الكتاب  ةعاورف
ومضمون إصالح هذه احلركة يتمثل يف ختليص الكتب النحوية من العبارات الغامضة 
واالختالفات النحوية والشروح اجلزئية مث إعادة صياغة هذه الكتب بأسلوب سهل واضح 

  .1وبأمثلة من اللغة املستعملة
    

ركة أخرى نادت واكبتها ح ،وحركة إصالح الكتاب النحوي اليت بدأها رافع
وقد صدر عن هذه احلركة مؤلفات  ،بإحياء النحو بإعادة النظر يف النظرية النحوية القدمية

كثرية Ưتلفة عن الكتب اليت أصدرهتا حركة إصالح الكتاب النحوي، فهذه احلركة حاولت 
 ولو بشكل جزئي عكس احلركة األوىل اليت جانبت النظر يف ،مناقشة أصول النظرية البصرية

وهنا جيب أن نشري إىل قضية هامة . وخصت إصالحها بالكتاب النحوي فقط ،األصول
بالنقد، فإهنا مل تكن معارضة هلا  بصريةوإن استهدفت النظرية ال ،هذه احلركة الثانية وهي أنّ

  .بل كانت وثيقة االتصال بأصوهلا ومبادئها
    

أوىل  1937و الذي صدر سنة مصطفى يف كتابه إحياء النح كتور إبراهيمدالوتعد حماولة 
مث تالحقت حماوالت  ،حماوالت إصالح النحو العريب بالتعرض ألصوله يف العصر احلديث

  :عدة كان من أمهها حماوالت
  ).1938(وزارة املعارف  -
 ).1941،1945(يعقوب عبد الغين  -
 ).1943(أمني اخلويل  -
 ).1947(شوقي ضيف  -
 ).1947(عبد املتعال الصعيدي  -
 ).1958(انق حممد أمحد بر -
 ).1964(مهدي املخزومي  -
 ).1966(مهدي املخزومي  -

                                                 
 .60 :ص س،.م :حلمي خليل - 1
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 ).1972(حممد كامل حسني  -
 ).1982(شوقي ضيف  -

رأينا وجوب الوقوف عند  جيدا ولكي يتوضح املضمون اإلصالحي عند هذه احلركة
  .ƴ1وذج منها وقد وقع اختيارنا على حماولة ابراهيم مصطفى اليت اعتربت الرائدة

  :فيها على أصلني مها هإبراهيم مصطفى أفكار بىن وهذه احملاولة
  .2وأسرار تأليف العبارات ،أحكام نظم الكالم املطالبة بتوسيع جمال الدرس ليشمل دراسة- 1
ثار الفلسفة الكالمية داخل الدرس النحوي وذلك بإلغاء نظرية العامل وما يترتب آحمو - 2

  .3عنها من تأويل وتقدير
  

  :م إبراهيم مصطفى تصنيفا جديدا للنحو يقوم على املبادئ التاليةّدق نياألصول ينووفقا هلذ
وأثراً جيلبه العامل بل هي أمارات ملعان  ،بية حكماً لفظيا خالصاًاعرليست احلركات اإل- 1
  .ةينمع
الضمة والكسرة، فالضمة عالمة اإلسناد وداللة رفع : انتثناربية ععالمات اإلعراب يف ال- 2

ا، وبالنسبة للفتحة ورد قبلهملا والكسرة عالمة اإلضافة وأمارة  ،اد إليهااإلسن دالكلمة املرا
بدأ الذي أتى به املمث إن عالمات اإلعراب من عمل املتكلم، وهذا  ،إعرابفليست عالمة 

 .4ضمن تقدمي ما فرقه النحاة يف أبواب متعددة يف باب واحدإبراهيم مصطفى ت
 .5ال توجد عالمات أصلية وعالمات فرعية- 3
خرب املبتدأ يدخل يف النعت ألنه  وحسبه فإنّ ،التوابع عنده حمددة يف النعت والبدل فقط- 4

 ،فاألصل فيه أن يكون مبتدأ ا النعت السبـيبتابع للمبتدأ كما تتبع الصفة املوصوف، وأّم

                                                 
 .400،402: ص)3،1986:دار الرائد العريب،ط:بريوت(مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو:مهدي املخزومي- 1
 .2،8، وكذا 1:ص )1937مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر، : القاهرة( إحياء النحو: مصطفى إبراهيم - 2
 .22،42: صس، .م: مصطفى إبراهيم - 3
 .78، 53، 50، 49: إحياء النحو، صفحات  :مصطفى إبراهيم - 4
 .108،113:صن، .م - 5
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ولكنه جرى نعتا من قبيل اإلتباع على اجملاورة وبالنسبة للبدل فإن التوكيد وعطف البيان 
 .1درجان حتته، أما العطف فإنه خيرج عن إطار التوابعين
5 -Łلَالتنوين عالمة التذكري وغيابه عالمة التعريف، والتنوين ال يدخل املعارف إالّ العŃالذي  م

كري وإرادة نملعىن الت) العلم( وحالة دخول التنوين العلم مشروطة حبمله -ونناألصل فيه أالّ ي
حاة من البحث لّنا مهفال حمل ملا ال ينصرف بالشكل الذي قّدعلى ذلك  اإلشارة إليه، وبناء

 .2يف العلل املوجبة لعدم الصرف
  

حياء النحو عند إبراهيم مصطفى، ويف تقييمه إفعلى األصول واملبادئ السابقة قام 
ورمبا كان إحياء مبعىن من املعاين من « :حلمي خليل ما يليالدكتور هلذا اإلحياء أورد 
وكذا من  ،ة اللغة والدعوة إىل البحث فيها عن الفلسفة والعلل املنطقيةحيث طرحه لقضي

ت هيبة واحتراماً مبرور بكتشاف أوجه القصور يف النظرية اللغوية القدمية اليت اكتسا حيث
حلمي خليل بعيدا عن كتور دالفإحياء إبراهيم مصطفى هبذه الصورة يعتربه . 3»الزمن

ولكن هذا اإلحياء رغم «: يقول حلمي خليل ،اء بهه جدعى أّنامفهوم التجديد الذي 
نتهى إىل اإلبقاء على اجلانب التعليمي اة النظر يف درس العربية دالدعوة الواضحة إىل إعا

وحده وإبرازه بغض النظر عن األصول ومنهج البحث يف الفقه، وهذا كله اليدخل يف باب 
  .4»جديدة التجديد الذي يقوم على أصول جديدة ومنهج جديد ونظرة

  

موجهة هلا،  5مه حلمي خليل هلذه احملاولة واحد من نقود عديدةوالنقد الذي قّد
املضامني النقدية املوجهة حملاولة إبراهيم مصطفى يستجمع أحد الباحثني وهو حممد صاري 

نوا لقد تعرضت هذه احملاولة إىل نقد كبري من العلماء والباحثني الذين بّي«: وخيتصرها قائال

                                                 
 .115،128: صن، .م - 1
 .165،177ن، .م - 2
 .65:العربية وعلم اللغة البنوي، ص: حلمي خليل - 3
 .65: س، ص.م: حلمي خليل - 4
يعترب هذا الكتاب من ) ت.ط، د.د، القاهرة مطبعة السعادة: القاهرة( النحو والنحاة بني األزهر واجلامعة :حممد أمحد عرفة -  5

 .مصطفى ردا علميا إبراهيمأهم الكتب اليت ردت على حماولة 
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رادها على كالم العرب، طّاستقامة أحكامها وانتهى إليها الباحث، وعدم اد األصول اليت فسا
 ،ها جديدة على الناس ليست كذلكاألفكار اليت زعم إبراهيم مصطفى أّن كما أثبتوا أنّ

حتجاج هلا والربهنة عليها أصلها وأجهد نفسه يف اال فكثري من املسائل اليت ذكرها
القدامى جند مثال أن فكرة سبق إليها براهيم اليت ة ألفكار مصطفى إوبالنسب 1»...للقدماء

، وفكرة إعراب األمساء )هـ392(بن جين قد وردت عند ااملتكلم هو الذي حيدث اإلعراب 
احلركة اخلفيفة عند الوصل فكرة  وفكرة) هـ249ت( الستة حبركات مطولة قاهلا املازين

) هـ684ت(ي ذسترباي االة فكرة الرضوفكرة العمدة والفضل) هـ538ت(الزƯشري 
  ). 592ت(وصاحب فكرة إلغاء العامل هو ابن مضاء القرطيب 

  
بتعاد موضوع نقدها مبدى ا دتحّد النحوإǵياء اليت استهدفت النظرات النقدية  إنّ

تيان ومدى التحرر من أغالل هيمنته واإل ،إبراهيم مصطفى من النموذج النحوي القدمي
ه من الواجب نقد هذه احملاولة من ّنإوحلمي خليل يقول . ان سابقاكا باجلديد املخالف مل

ستفادة إبراهيم مصطفى من مناهج البحث اما مدى : وجهة مل يلتفت إليها أحد وهي
  اللغوي احلديث اليت بدأت تشيع يف أرجاء مصر بني املصريني واملستشرقني؟

  
واحلق أن الباحث «: مايليويف حماولة لɌجابة عن هذا السؤال أورد حلمي خليل 

ها ال توجه البحث، أو ليقف حائراً، فǔثار التفكري اللغوي احلديث ظاهرة يف الكتاب، ولكّن
ثار الظاهرة يف الكتاب فكرة النظام فحلمي يقصد باɇ 2»نظام أو ƴوذج جديدحنو تأخذ به 

 يف أصل رقنيشاليت جند إبراهيم مصطفى قد وظّفها يف الفصل الذي خصصه لرأي املست
، مث يف األخري بّين راء هؤالء عمد إىل سردها دون مناقشة، ففي عرضه 3ɇحركات اإلعراب

، ففكرة 4رائهم هذه متأثرون بنظام لغاهتمآرائهم فروضاً وأهنم يف موقفـه حيث اعترب كل آ

                                                 
 .195: ص) 2001، ندوة تيسري النحو: اجمللس األعلى للغة العربية(تيسري النحو موضة أو ضرورة  :حممد صاري - 1
 .66: ص...) العربية وعلم ( :حلمي خليل - 2
 .43: إحياء النحو، ص :مصطفى إبراهيم - 3
 .45: صن، .م - 4
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النظام عرفت حضورا يف كتاب إحياء النحو مث إن إبراهيم مصطفى جعلها أساسا تقوم عليه 
سنن غة وأن رعايته واتباع قوانينه مفضيان إىل اإلبانة واإلفهام وأنه إذا عدل بالكالم عن الل

  .1منه ديدل على ما يرا هذا النظام مل يفهم معناه ومل
  

لتيسريي اليت مثلنا هلا مبحاولة ما ميكن قوله عن حركة النقد الداخلي اإلصالحي ا
بالنموذج التقليدي موضوع نقدها وسبب  براهيم مصطفى أهنا كانت مرتبطة أشد االرتباطإ

على  لعوا قليالهذا أن معظم من نادى هبا قد تعلم يف ظلها وكنفها، وحƓ بالنسبة للذين اطّ
ا دخرين مرتبطني بالنموذج القدمي ما عصول علم اللغة احلديث فإهنم كانوا هم اɇأمبادئ و

عملية النقدية لكن معاينة جمهوداهتم عوا تطبيق النموذج اجلديد يف البعض الدارسني الذين اّد
  .كشفت بعدها الكبري عن هذا العلم

  

ل هذا النوع من احملاوالت النقدية الفشل، وظل النموذج النحوي ǔوهكذا كان م
التقليدي قائما، لكن سرعان ما وجد يف طريقه نقدا جديدا Ưالفا حلل النقود الداخلية 

أي أنه ارتكز على نظرية  امتمثلة يف كونه خارجي السابقة، وƯالفته الظاهرة والبارزة له
  .من اخلارج )مستوردة(مستجلبة 
  

ǳروȖƫا ȯاǘȆوال :Ýارجي يا ترىƪقد اȺيعة هذا الǤȕ ما  

                                                 
 .16-2: ن، ص.م - 1
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  :مفهوم اللȆانياǧ العربية. 1
نشأة الدرس اللساين «: ة اهلامشي بكوش يف حبثها املوسومحددت الدكتورة فاطم  

     بدءا، نرى أن احلديث عما يعرف«: قائلة ،»العرب احلديث مفهوم اللسانيات العربية
ن املؤلفات باللسانيات العربية أو الدرس اللساين العريب احلديث، ينبغي أن يقتصر على مجلة م

ربعينيات من القرن والدراسات اللسانية اليت ألفها اللسانيون العرب منذ منتصف األ
العشرين، وفيها تبنوا مناهج النظر اللساين الغريب احلديث، واملقصود باملناهج احلديثة تلك 

للساين  ǻروŽ ȃ اللȆانياǧ العامة: سست مع البنوية، ومع كتاهبا األساسيأاليت ت
فكاره فاصال حامسا يف تاريخ البحث اللساين ألت ذ شكّإ ،سوسريدي  ديناندي فريالسويسر

  .1»الغريب احلديث
    

مصطفى غلفان تقدمي مفهوم هلذا اخلطاب الدكتور وقد حاول باحث آخر وهو 
  :، فأورد مايليقطار العربيةاجلديد الذي شاع يف األ

  
 تستند نظريا ومنهجيا إىل نقصد به اخلطاب الذي تعكسه الكتابات العربية اليت«

متها النظريات اللسانية يف Ưتلف اجتاهاهتا األوروبية واألمريكية يف إطار ما املبادئ اليت قّد
     وهذا املفهوم استنتجه مصطفى غلفان من كالم  2»أصبح يعرف باللسانيات العامة

انعكاس  حممد حسن الذي رأى أن اللسانيات العربية ما هي إال )BAKKALA( باكال
تعرفت لصورة التفكري اللغوي الغريب اخلاص اليت اطلعت عليه بعض الوجوه اللسانية اليت 

إن اللسانيني العرب الذين درسوا اللسانيات، والصوتيات يف «: حيث جنده يقولعليه 
مريكا، وانعكست عليهم صور الواقع اللغوي الذي عاشوا فيه، فهناك من تأثر أوروبا وأ

                                                 
ايتراك للنشر : القاهرة(دراسة يف النشاط اللساين العريب ، نشأة الدرس اللساين العريب احلديث :فاطمة اهلامشي بكوش - 1

 .84 :ص )2004، 1:والتوزيع، ط
جامعة احلسن : املغرب(نهجية املصادر واألسس النظرية واملدراسة نقدية يف ، اللسانيات العربية احلديثة :مصطفى غلفان - 2

 .84: ص )ت.ط، د.، د04: ، سلسلة رسائل وأطروحات، رقمداب والعلوم اإلنسانيةكلية اɇ -عني الشق-الثاين 



 89

يات لغوية دون أخرى فربزت يف كتاباته ميوله حنو مدرسة لغوية أوروبية أو و نظرأبنظرية 
  .1»...أمريكية
فإنه درس  ،فالدرس اللساين العريب وكما يظهر من خالل املفاهيم السابقة املقدمة له  
: هذه القضية قائالإىل حممد أمحد قدور الدكتور من الدرس اللساين الغريب يشري  2مȆتمد

ترهق املتابع، صار موضوع  ةا واسعا سعغدينتمي إىل إشكالية االستمداد واحلق أن ما «
فتراكمت املقاالت والكتب املهتمة  ،اللسانيات عندنا املوضوع املفضل للترمجة واالقتباس

  .3»باللسانيات تراكما ال نظري له
  
  :مصȖلǴ اللȆانياŽ ǧ الǤيǞة العربية. 2

والفرنسي  Linguisticجنليزي اإلطلح صإن أول مصطلح استعمل كمقابل للم  
Linguistique 4  عبد الواحد وايف على كتابه الدكتور هو مصطلح علم اللغة الذي أطلقه

وهذا املصطلح بقي سري التوظيف إىل يومنا هذا، إىل جانب هذا  5 1941الذي صدر سنة 
بد عالدكتور مصطلحا وفق ما أورده  23: املصطلح ظهرت مصطلحات كثرية بلȠ عددها

                                                 
1 - Bakkala M.Hassan Bibliography of ARABIC Linguistics, Mansell , london 1975, P 07 
وهذا املصطلح جنده عند أمحد حممد قدور يف مقال له  املستمد: ـملستجلب من اخلارج اصطلح عليه بلفصل هذا الفكر ا - 2

ه اعتمد مصطلح فإّن ،مصطفى غلفان: وبالنسبة لـ ،والتطبيق دادإشكالية االستم: يف جملة املنتدى حتت عنوان اللسانيات
ǻتورȆƫ30 :مصطفى غلفان، ص :انظر ،للتعبري عن الفكر اللغوي املستجلب من اخلارج ا. 

 .11 :ص) 2001، 1:دار الفكر، ط: دمشق( اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي: أمحد حممد قدور - 3
رجع ييف حني  Boiste، حيث ورد يف معجم بواست 1833يعود أول استخدام هلذا املصطلح يف اللغة الفرنسية إىل سنة  - 4

يف كتابه الذي مجع فيه شعر التروبادور املوسوم   Raynouardلسان رينوار على  1816إىل سنة  منه إطالق صيغة اسم الفاعل
  » Choix original des poésies traubadours «: بـ
مطبعة جامعة : سورية(بدر الدين القاسم : ترمجة ،جورج مونان، تاريخ علم اللغة منذ نشاهتا إىل غاية القرن العشرين: انظر

  .19 :ص )1982دمشق 
هو  »  Sprechuissenshaft «لكن لفLinguistik(،  Ș(هذا اللفȘ أول ما ظهر يف أملانيا  لرمحن حاج صاſ فإنّوحسب عبد ا

جملة عبد الرمحن حاج صاſ، ( 1855، ويف اجنلترا ابتداء من 1826قدم منه وأكثر استعماال مث استعمل يف فرنسا ابتداء من أ
  ).29: ، ص01 :اللسانيات، اجمللد الثاين، العدد

كذلك فاطمة  انظرو .72: ص )1985ط، .د الدار العربية للكتاب،: تونس( قاموس اللسانيات: املسدي عبد السالم - 5
 .20: ص )ساين العريب احلديثنشأة الدرس ال(اهلامشي بكوش 
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األلسنية، علم اللغة، واللغويات، والدراسات اللغوية احلديثة، وعلم : السالم املسدي ومنها
  1...نغويستيكلغة العام، وعلم اللسان والالال

ورد أنه إىل أموسه قاواملسدي يف تعبريه عن واقع هذا املصطلح يف البيئة العربية يف   
  .2اثلاالستعصاء والتخالف أقرب منه إىل التسوية والتم

  
ت مستمرة إىل الف بقيخووضعية هذا املصطلح اليت وصفها املسدي باالستعصاء والت

مكان جتاوزها لو متثلت التوصية اليت صدرت عن اللسانيني العرب الذين يومنا هذا وكان باإل
اللغة  مبتونس والقاضية بتسمية عل 1978ديسمرب  19-13روة املنعقدة بني داجتمعوا يف ال
  .3باللسانيات

                                                 
 .72:، صقاموس اللسانيات :املسدي عبد السالم - 1
 .55: س، ص.املسدي عبد السالم، م - 2
للداللة " اللسانيات"ودعا إىل تبين مصطلح  ،"علم اللغة"عبد الرمحن حاج صاſ على استعمال مصطلح  اعترض الدكتور -  3

ن ال خيتلفان إال يف ان املصطلحوهذا" اللسانعلم "وهذا املصطلح املقترح وضع له مرادفا متمثال يف ) علم اللسان احلديث(على 
وهذا النمط ) ت.أ(الالحقة  علملسان، أما الثاين فإنه قد ناب عن كلمة علم املضافة إىل ال: أن علم اللسان مصرح فيه بكلمة

عبد الرمحن حاج صاſ، جملة  انظر(إƀ ... رياضيات، بصريات: من الكلمات كان شائعا منذ القدمي، ومن الكلمات املشاهبة هلا
صاſ اختياره ملصطلح اللسانيات ببعض ستاذ عبد الرمحن حاج وقد علل األ). 30:اللسانيات، اجمللد األول، العدد األول، ص

التعليالت املقنعة فلقي إثر ذلك املصطلح املوافقة والقبول يف جامعات املغرب العريب وسوريا، وبالنسبة هلذه التعليالت فقد 
  :استجمع باحث حمدث ثالثا منها من مقاالته هذا Ưتصرها

أي ذلك (ديث إال للداللة على معىن واحد هو الدراسة العلمية للسان لفظة علم اللسان مل تستعمل سواء يف القدمي أو احل إنّ* 
أو ) دراسة اللسان البشري(سواء ارتبطت هذه الدراسة مبوضوعات عامة ... النظام التواصلي املتعارف عليه بني البشر

  ).دراسة لسان بعينه(مبوضوعات خاصة 
عىن واحد حمدد، بل د استعمال لفظة لغة فكلمة لغة ال ترتبط مبإن استعمال كلمة لسان كفيل برفع اللبس الذي قد يقع عن* 

يقول عبد الرمحن حاج صاſ يف . متعددة واعتمادها يف االصطالح على العلم اجلديد جملب للبس واالضطراب تدل على معان
رى يف ذلك بأسا لو أن علم اللغة وكنا ال ن: بـ Linguisticsلقد ترجم بعض املؤلفني العرب لفȘ الـ : "هذا الشأن ما يلي

ولكن "أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم"كلمة اللغة كانت تدل دائما على مفهوم اللسان أي على ما حدده ابن جين بأنه 
األمر ليس هكذا ألنه وإن دلت كلمة لغة على هذا املعىن العام عند ابن جين مثال فقد تدل أيضا على معان أخرى مشتركة 

عبد الرمحان حاج صاſ، علم اللسان احلديث، جملة اللسانيات، ". (بت هذه املعاين الفرعية على املعىن العاممشهورة، ورمبا غل
 ).28،29: اجمللد األول، اجلزء األول، ص

إحصاء العلوم للفارايب : يف ترمجة كتاب Scienta Lingueأما التعليل الثالث فيتمثل يف جميء لفظة علم اللسان مقابلة لعبارة * 
يف مجيع  Linguisticsوالعبارة السالفة هي اليت اعتمدت يف حتديد مضمون  Girardo Gremonensiجرياردو .اليت قام هبا ج
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  .سانيني العرب آثروا االختالف وبقيت االشكالية قائمةللكن ال
  

وهي  ،ويف موضوع مصطلح اللسانيات العربية هناك نقطة جيب الوقوف عندها
فاألوىل «بينهما فرق جوهري  ألنّ اللȆانياǧ العربيةو لȆانياǧ العربيةضرورة التمييز بني 

نسقها القدمي أو نسقها احلديث أو نسقها هتدف إىل االشتغال باللغة العربية ووصفها يف 
واللسانيات العربية ال تتحدد باللغة  .الوسيط، وكذلك العمل على الفكر املتصل هبذه اللغة

أما  ،بقدر ما حتدد باللغة موضوع الوصف) إذ ميكن أن تكون لغة غري عربية(املكتوب هبا 
أن تشمل ماهو مكتوب من فهي ذات جمال Ưتلف وأوسع، إذ ميكن  ،اللسانيات العربية

اللسانيات األجنبية، وقد نقصد أيضا باللسانيات العربية ما هو موجود من تصور عريب 
يذهب مازن الوعر إىل نفس الفهم والتقسيم السابقني فيميز هو اɇخر  1»للظاهرة اللغوية

ريب التفكري الع«: فنجده يقول التفكري اللȆاƆ العريبو التفكري العريب اللȆاƆبني 
وليس التفكري اللساين العريب ألنه ينبغي أن نكّون ونشكل فكرا عربيا يف ...اللساين

طار ، وهذا ينضوي على إجياد اإلوليس فكرا لسانيا نفرضه على اللغة العربية ،اللسانيات
خيتلف متاما عن ترمجة (..) العريب اللساين مث إجياد املضمون اللساين وحماولة تطويره وصياغته 

                                                                                                                                               
مث إن هذه التسمية هبذا املفهوم الذي وجده األوروبيون يف  The science of languageالكتب اليت تعاž هذه املادة وهي 
: تيين أو أي نص آخر، يقول عبد الرمحن احلاج صاſال ل ذلك التاريخ يف نص يوناين أوكتاب الفارايب مل يسبق جميئها فيما قب

أي املوضوعات اليت أشار من خالهلا إىل علم اللسان بوصفة الدراسة (ومبا أن هذه املوضوعات اهلامة اليت ذكرها الفارايب "
فال نظن أنه يوجد  ،يف عصرنا احلاضر Linguisticsلـ كأقسام مهمة لعلم اللسان هي اليت سيعاجلها ا) العلمية للسان البشري

الرمحن حاج صاſ، علم .ع" (أنفسهم Linguisticsأصحاب  هطلق مندية املفهوم احلديث من هذا الذي لفȘ أصلح لتأ
ابقة، ضاف تعليال آخر  للتعليالت السأة فواجتهد الباحث الطيب دّب). 55: ، ص2 :ول، العدداللسانيات احلديث، اجمللد األ

قد يثريه استعمال مصطلح  يتمثل ذلك يف اإلشارة إىل ما...ينا أن نضيفه إىل التعليالت السابقةأوهنالك تعليل آخر ر: "يقول
علم اللغة من خلط بني جمال الدرس اللغوي العريب القدمي وجمال علم اللسان احلديث، ذلك أن مصطلح علم اللغة اختذ عنوانا 

- صطلحا تراثيا استخدم ليدل خاصة عند اللغوين املتقدمنيمتابات العربية احلديثة إىل جانب كونه للمجالني معا يف بعض الك
 )".علم مƒ اللغة(دراسة األلفاȗ اللغوية  ىعل
 .25،26: ، ص2001اجلزائر، دار القصبة،  )ةبستيمولوجيدراسة حتليلية إ( طيب دبة، مبادئ اللسانيات البنوية :انظر
 .)1984 ،1سنة ، ال3،4 :ع ،جملة املهد: عمان() حوار(عن نظرية لتطور الفكر اللغوي العريب  :الفاسي الفهري - 1
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إن الفرق بني صياغة نظرية عربية لسانية وبني ترمجة . ووضعها يف إطار عريب ،ة لسانيةنظري
  . 1»لسانية ووضعها يف إطار عريب هو فرق يف النوعية اللغوية

  
واضح من «: ا قائالمويعلق عليه ،يؤيد الدكتور مصطفى غلفان التمييزين السابقني

هو من صميم البحث اللساين  وهريا، بني مابني اللسانيتني فرقا ج التمييزين السابقني أنّ
يكمن الفرق إذن بني لسانيات العربية واللسانيات يف االشتغال باللغة ...وليس من صميمه
ا اللسانيات العربية أّم. للسانيات العربيةدفا يف Ưتلف مستوياهتا بالنسبة العربية موضوعا وه

تعلق األمر باللسانيات العامة أو  فهي كل ما يكتب يف اللسانيات باللغة العربية سواء
  . 2»لسانيات العربية أو لسانيات أية لغة من اللغات الطبيعية

  
بل عمد أيضا إىل متثله  ،ومصطفى غلفان مل يكتف فقط بتأييد التمييز بني اللسانيتني

دراسة نقدية يف ( اللȆانياǧ العربية اƩديǮة: لنقدية املضمنة يف كتابه املوسوميف دراسته ا
  ).املصادر واألسس النظرية واملنهجية

  
  :تȒاȥر مقوǧɍ اللȆانياǧ العربية برغم اختالȥها. 3

ريخ أسهام يف تإأول ) العربية وعلم اللغة البنوي(حلمي خليل الدكتور يعترب كتاب   
الدكتورة كان موضوعا لنظرة نقدية صدرت من الباحثة لسانيات العربية، فهذا الكتاب ال

ذه اللسانيات يف اإلطار هيضع  ال«بكوش اليت توصلت إىل كون الكتاب فاطمة اهلامشي 
الثقايف الذي حكم نشأهتا، فهو مل يكن معنيا برصد الظروف واإلشكاالت اليت أحاطت قيام 

ىل خصوصية اللسانيات العربية، حني تصورها إب لساين يف الثقافة العربية، ومل ينتبه اخط
حلمي خليل الدكتور من هنا أدخل  ،بق هلا فعده ممهداً هلامرحلة الحقة للبحث اللغوي  السا

جهود املستشرقني واللغويني التقليديني يف البحث البنوي الوصفي، ومل يستطع بذلك حتديد 
 ،وبالتايل وضع بيبلوغرافيا للمدونة اللسانية العربية ،رخيياً ومنهجياًانيات العربية حتديداً تااللس

                                                 
 .34: ص...، مصطفى غلفان، اللسانيات العربية احلديثة - 1
 .34: صس، .م: مصطفى غلفان - 2
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زت التفكري  تلك الفواصل املنهجية اليت مّيىلحلمي إكتور الدشر يومن جهة أخرى، مل 
  .1»اللساين يف العصر احلديث

  
حلمي خليل أيضاً عدم توضيحه للمقوالت الدكتور ومن السلبيات اليت محلها كتاب 

تيارات  ةفتراض وجود ثالث، واكتفائه بااللسانية اليت حكمت الدرس اللساين العريب احلديث
  :ية احلديثة متمثلة فيما يلييف اللسانيات العرب

  
   .نقد التراث اللغوي العريب - 1
 .التحليل البنوي للغة - 2
 .2تطبيق النظرية اللسانية على اللغة العربية - 3

  
من التيارات السابقة تيار مستقل له كتب خاصة متثله  تيارǇ كلّ فحلمي خليل اعترب أنّ
  :كتب هي ةبثالث 3فنجد أّنه قد مثل لنقد التراث

  .1957سنة ) دراسات نقدية يف النحو العريب(أيوب  عبد الرمحن - 1
 .1958سنة ) اللغة بني املعيارية والوصفية(متام حسان  - 2
 .1971سنة ) دراسات يف علم اللغة(كمال بشر  - 3

  
  :ل له مبا يلي أي التحليل البنوي للغة فقد مثّ 4وبالنسبة للتيار الثاين

  1955: للدكتور متام حسانمناهج البحث يف اللغة  - 1
 1962 :ر حممود السعرانولدكتلم اللغة مقدمة للقارئ العريب عل - 2

  
  :فقد اكتفى بالتمثيل له بكتاب واحد هو، 1)الثالث( ا التيار األخري وأّم

                                                 
 .34: صنشأة الدرس اللساين العريب احلديث، : فاطمة اهلامشي بكوش - 1
  04: س، ص.م - 2
  168،198 :ص، العربية وعلم اللغة البنوي: مي خليلحل - 3
 198،219: صن، .م - 4
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  1973: للدكتور متام حسان اللغة العربية مبناها ومعناها - 1
  

ستقاللية التيارات اليت أوردها حلمي اوالباحثة فاطمة اهلامشي تعترض على فكرة 
اللسانيات العربية خطاب واحد ينبين على سلسلة من «ويف مقابل ذلك ترى أنّ  ،ليلخ

حƓ تتبني السمات العامة هلذا اخلطاب، وليست تيارات  ،افر بعضها مع بعضضاملقوالت يت
  .2»يستقل بعضها عن بعض

  
افرة متكاملة ضوحتديدا يف بدايتها مت ،ففكرة املقوالت وجدت يف اللسانيات العربية

ستقاللية، حيث أصبحت مقولة التحليل البنوي االفيما بعد عرفت  هالكن ،ال مستقلة منفصلة
تطبيق ومقولة  3باللسانيات التمهيدية - كما أشرنا سابقا-عليه  حŁلŇجتاها خاصا اصطǊاللغة 

ستقاللية فاختصت مبجال تطبيق النظريات اللسانية على اللغة النظرية عرفت هي األخرى اال
لت خطوة أوىل من خطوات علم جديد شكّف ،أما املقولة املتمثلة يف نقد النحو العريب ،العربية

ألنه املصدر األساس  ،ستغناء عنهاالوال ميكنها  ،الزم اللسانيات ومازال يالزمها يف حركيتها
Ŋه أصبح العني الساهرة على جمال تطبيق هذه النظريات ها بالنظريات اجلديدة، مث إّنالذي ميد

واملقصود بكالمنا النظريات اللغوية واللسانية وهو الذي يتكفل ببيان مدى جناح  ،انيةاللس
اليت متخضت عن العلم األصل  4فهذا علم من العلوم اللسانية اجلانبية ،الȺقد اللȆاƆ: هنا

                                                                                                                                               
 05: صنشأة الدرس اللساين احلديث، : فاطمة اهلامشي بكوش - 1
 .05: صس، .م - 2
وتروم هذه الكتابة تقدمي اللسانيات ...تعتمد هذه اللسانيات على املنهج التعليمي القائم على التوضيح والتبيان والشرح - 3
هيمها النظرية واملنهجية بشكل مبسط قصد تيسري املعرفة اللسانية للقارئ العريب سواء كان مبتدئا يلج عامل التخصص أو اومف

قارئا ينشد التسلح باللسانيات لالستفادة منها يف جماالت فكرية أخرى من فكر عريب أو نقد أديب أو تاريخ أو ما شابه ذلك 
 ).91:ص... ية احلديثةمصطفى غلفان، اللسانيات العرب(

اللسانيات اجلانبية، هي كل الدراسات اليت انبثقت عن :" مفهوم هذا النوع من العلوم قائالمرتاض يوضح عبد اجلليل  -  4
والقراءات النقدية ... النظريات اللسانية احلديثة مثل اللسانيات األنثروبولوجية، البنوية، والتوليدية، التحويلية والسيميوطقيا

عبد اجلليل مرتاض، يف مناهج البحث اللغوي، .د انظر ...".اهتلقراءتتبىن إحدى الرؤى اللسانية منهجا  ويدة اليت تتخذ أاجلد
 .27 :ص  2004دار القصبة للنشر،: اجلزائر
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رتأينا عدم اخلوض يف ا ومقولة نقد النحو العريب اليت هي موضوع دراستنا، ،)اللسانيات(
  .بعد توضيح مفهوم هذا العلم الذي تندرج حتته غمارها إالّ

  
  :مفهوم الȺقد اللȆاƆ العام. 4

هو ذلك النقد الذي ينطلق إىل موضوعه املستهدف نقداً  مبرتكزات وأسس لسانية «  
فأقصد باملرتكزات اللسانية العامة األسس املشتركة بني املدارس . 1»عامة أو جزئية خاصة

رة موضوع الدراسة اللسانية، فهذه الفكرة مبدأ متوافق حوله عند مثل فك(اللسانية املعروفة 
. اللȢة ǽ Žاőا ولذاőاحيث أمجعوا على كون موضوع اللسانيات األساس هو  ،اللسانيني

فاملقصود هبا تلك األسس اخلاصة اليت ختتص هبا نظرية لسانية  ،وبالنسبة لɊسس اجلزئية
اليت  االستغراقية ت به املدرسة التوزيعيةختّصااس فكرة التوزيع أس ومن ذلك أنّ. ةنمعّي

  .بلومفيلديتزعمها 
  
5 .ƆاȆقد اللȺال ǴلȖمص:  

عند اختيارنا هلذا البحث أطلقنا مصطلح النقد اللساين دون أن تكون لنا مرجعية   
لكن ...نا مل نعتمد على كتاب معني اقتبسنا منه املصطلحأي أّن ،حمددة يف عملية اإلطالق

رتنا البحث وجدنا بعض الكتب قد عمدت إىل توظيفه، وبالتايل وجدنا جهة عند مباش
  .تؤيدنا يف استعمال هذا املصطلح

    
فه أوال يف معرض حديثه عن عوائق صطفى غلفان الذي وظّمفقد وجدناه مثال عند 

فه ملرات عديدة يف الفصل الذي عقده لɌطار املنهجي لتحليل ، مث وظ2ّالدرس اللساين العريب
نا نشري إىل أن توظيفه يف هذا الفصل كان مقرونا بكلمة التحليل الكتابة اللسانية العربية، لكّن

  .3»النقدي اللساين لالتحلي"على هذه الصيغة 
                                                 

 .هذا التعريف من اجتهادنا اخلاص - 1
 .21: مصطفى غلفان، اللسانيات العربية احلديثة، ص - 2
 .53: ، صن.مصطفى غلفان، م - 3



 96

  
ووجدنا هذا املصطلح أيضا عند الدكتورة فاطمة اهلامشي بكوش، وقد ورد عندها   

ه عن بقية النقود اللسانية اليت حمددا ليس بشكل مطلق حيث عمدت إىل ربطه بالنحو لتمييز
  .1سانية العربيةلشاعت يف الكتابة ال

    
 حيث Źّ ،جنده يستعمل ويعتمد يف جمال آخر غري اجملال اللغوي 2وهذا املصطلح

، وحنن نعترض على توظيفه يف هذا احلقل دون 3اعتماده وتوظيفه يف احلقل النقدي األديب
الغموض الذي يكتنفه وهو جمرد منها، فاألصوب ردافه بكلمة األدب اليت تزيل اللبس وإ

، أي ذلك النقد املرتكز على أسس لسانية واملوجه »النقد اللساين األديب«: عندنا القول
  .حتديدا للنصوص األدبية

  
6 .ƆاȆقد اللȺوال ǧانياȆالل ƙب:  

ا ، وكم4الدراسة العلمية للغة البشرية: توافق اللسانيون حول تعريف اللسانيات بـ  
وهذا املوضوع خيتلف كليا  ،موضوع هذا العلم هو اللغة البشرية فإنّ ،يظهر يف تعريفهم هذا

فالنقد اللساين خيتص مبراقبة  ،عن موضوع النقد اللساين الذي يتمثل يف الدراسة اللغوية
النظريات اللسانية، بالنظر يف مدى صحة مبادئها وأسسها والبحث يف مدى جناعتها أيضا، 
                                                 

 57: فاطمة اهلامشي بكوش، نشأة الدرس اللساين العريب احلديث، الفصل الذي عقدته للنقد اللساين للنحو العريب، ص انظر - 1
 .وما بعدها

ها عتمد أحد الباحثني مصطلحا مشتقا من هذا املصطلح ساقه يف معرض حديثه عما يعرف بالسلفية اللغوية فأورد على أّنا -  2
ورد هذا الباحث املصطلح نفسه يف موضع آخر عند تعرضه ملوضوع التأثري أ، و"النقاد اللسانيني العرب"رف مطلقة من ط

وفقد طرافته  ،فقد أفرȟ هذا النقد من حمتواه ،أما يف اخلطاب اللساين النقدي الغريب"الدوركاميي يف الفكر السوسوري فقال 
أصول اللسانيات الوصفية : حممد الزين جيلي: انظر ،"عربية التروجيية املعاصرةا هو حاصل يف األدبيات اللسانية العلى العكس ّمم
 .140، 33: ، ص2002سنة ) مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف اللغة واألدب العريب(العربية احلديثة 

 .116، 113: لسنية، صالنقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األ :يوسف وغليسي: مثال انظر - 3
لقد ارتكزنا يف قولنا بتوافق اللسانيني حول هذا التعريف مبسرد خاص أورده الباحث حممد الزين جيلي جملموعة من  - 4

صول اللسانيات الوصفية العربية أحممد الزين جيلي،  انظر(اللسانيني العرب والغربيني تبنوا هذا التعريف يف كتاباهتم اللسانية 
هذا التعريف شائع يف  ضا يف القول بالتوافق السابق بكالم أحد الباحثني الذي أشار إىل أنّ، كما ارتكزنا أي11:احلديثة، ص

 .7: ، ص2002ج، .م.أمحد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، اجلزائر، د :انظراألوساط اللسانية ، 
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ألن متايز العلوم «فإنه بإمكانه االستقاللية  ،النقد اللساين هبذا املوضوع اخلاص وبانفراد
  .1»الفقه مثال إƴا ميتاز عن علم أصول الفقه مبوضوعه معل فإنّ ،حبسب متايز املوضوعات

    
ا تستمد شرعيتها من حتدد موضوعه الذي وإن اهتمت به هذا العلم إذً فاستقاللية

وصف : موضوعها األساس هو اللغة أي مها به اهتمام غري كامل ألنّاهتما فإنّ ،اللسانيات
  .عرفة دقائقها وكل ما يتعلق هباماللغة وحماولة 

    
العالقة القائمة بينه وبني  لغاءتعين البتة إ الودعوتنا إىل استقاللية النقد اللساين 

  .اللسانيات
    

اليت يستعريها من فالنقد اللساين ليس بإمكانه االشتغال دون تلك النظريات 
اللسانيات  اللسانيات لينطلق هبا يف عملية نقده وتقوميه للموضوع الذي يستهدفه نقدا، مث إنّ

للنقد  هłلǊكŇوŃار النجاعة تŁبهي األخرى ليس بإمكاهنا أن ختترب جناعة نظرياهتا بنفسها، فأمر اخت
ار مدى مصداقيتها بية واختاللساين الذي ال موضوع له إال مراقبة النظريات اللغوية واللسان

  . أو جناعتها
  
  :2واɋبȆتيمولوجياالȺقد اللȆاƆ العام . 7

وإبراز مدى  ،من وظائف النقد اللساين نقد النظريات اللسانية لقد أوردنا سابقا أنّ  
 والنقد اللساين هبذا قريب من علم اإلبيستيمولوجيا الذي ،جناعتها يف كشف حقائق اللغات

ونقدها وحتليل عناصر البناء العلمي ككل، وتناول  ،ناهج العلماءيقوم على فحص م«
  .3»مشكالت العلم ككل من جوانبها املعرفية

  

                                                 
 .06:ص )1974اإلرشاد القومي، وزارة الثقافة و:دمشق(عدنان درويȈ وحممد املصري :تح، الكليات :أبو البقاء الكفوي - 1
 ". فلسفة العلوم" و" نظرية العلوم:" يقابل هذا املصطلح يف اللغة العربية مصطلحني مها - 2
 .11: ص )1984 ،دار النهضة العربية: بريوت(فلسفة املنطق  :ماهر عبد القادر - 3
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ŇفعǐلŁام ǐوهي نقد  ،يشتركان يف مهمة واحدة اكان النقد اللساين واالبيستيمولوجيا وإن
 الساين مقترًنيف كون النقد ال متمثالً اواضًح اأن بينهما اختالفً النظريات اللسانيات إالّ

علم جماله علوم  اإلبستيمولوجيامتمثل يف اجملال اللساين، يف حني أن  مبجال حمددň اومرتبطً
بل يشمل مجيع  ،بستيمولوجيا نقدها ال يقتصر على النظريات اللسانية فقط، فاإلمتعددة

  .نظريات العلوم املختلفة
  
8 .ƆاȆقد اللȺية الƵأ:  

  :أينا اختصارها يف النقاط التاليةللنقد اللساين أمهية كربى، ر  
سوسري قد توصل إىل  وداللة ذلك أنّ ،إمداد اللسانيات بالنظريات اجلديدة .1

ه مل ّنإحدث مع تشومسكي حيث نفسه نظريته الوصفية عن طريقه األمر 
يقدم نظريته التوليدية التحويلية بطريق الصدفة بل عن طريق نقده للنظرية 

 .1البنوية
  

نظريات اللسانية من التشويه الذي قد يلحقها وهذه األمهية احلفاȗ على ال .2
استخلصناها من العمل الذي قام به حممد الزين جيلي مع الوصفية العربية 

 .أصول اللسانيات الوصفية العربية احلديثةب يف أطروحته املوسومة اȆƫتمدة
 

ية معينة سيطرة تفكري معني أو نظر: واملقصود باهليمنة ،القضاء على اهليمنة .3
 ،مصطفى غلفانالدكتور وحسب . يف جمال حمدد وعدم قابليته للرأي اɇخر

حسن ما ميثلها أو) هيمنة التراث النحوي القدمي(هذه اهليمنة نوعان  فإنّ
وأحسن ما ميثلها  ،وهيمنة النظريات اللسانية احلديثة .هيمنة كتاب سيبويه

منهجهم حامل  قدوا أنّذلك التفكري الذي الزم عقول الوصفيني الذين اعت
فهذه اهليمنة ال ميكن أن تتجاوز إال عن طريق النقد  ،للحقيقة املطلقة

 .اللساين
                                                 

ظريات اجلديدة حيث بطريقه قدم ابن مضاء القرطيب فضل كبري يف إمداد الدرس اللغوي بالنكان للنقد اللغوي القدمي لقد  - 1
 .م عبد القاهر اجلرجاين نظريته النظميةوبطريقه أيضا قّد ،نظريته الظاهرية
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حسن ما أوتصنيفها و ،وبيان اجتاهاهتا ن طبيعة الكتابات اللسانيةالكشف ع .4
ميكن التمثيل به هلذه األمهية احملاولة اليت قام هبا مصطفى غلفان للكتابة 

دراسة نقدية يف (اللسانيات العربية احلديثة : كتابهاللسانية املعاصرة يف 
 ).سس النظرية واملنهجيةاملصادر واأل

  
9 .Ƈحو العريب القدȺارجي للƪفي اȍالو ƆاȆقد اللȺال:  

يندرج حتت إطار النقد اللساين العام الذي أوردناه سابقاً نقود متنوعة تبعاً لتنوع   
ليدي، والنقد اللساين الوصفي، النقد اللساين الت: النظريات اللسانية اليت ينطلق منها فنجد

وهذه النقود املندرجة حتته تتنوع أيضاً بتنوع املوضوعات اليت ... النقد اللساين التداويل
النقد : للنقد اللساين الوصفي أنه يتنوع على هذه الشاكلة تستهدفها فنجد مثالً بالنسبة

، النقد الوصفي للسانيات املقارنة، اللفيلولوجيالوصفي  للسانيات التارخيية، النقد الوصفي 
  ...النقد الوصفي الداخلي، النقد الوصفي للنحو القدمي

  

كان أول النقود اليت عرفها ) للنحو العريب القدميأي النقد الوصفي (والنوع األخري 
د بل ور - ذكركما أسلفنا ال –اخلطاب النقدي اللساين العريب عموماً، وهو مل يرد مستقالً 

 .الت أخرى شكّل معها ما يعرف باخلطاب اللساين العريب احلديثافرة مع مقوضمقولة مت
  

ز السابقة له من ناحية املوضوع املستهدف نقداً، فقد ركّ وهذا النقد يتوافق مع النقود
وهذه النظرية هي املوضوع الذي  ،النظرية النحوية القدميةى اللسانيون العرب نظرهم عل

لنقود اليت جاءت من قبله كالنقد الظاهري، والنقد النظمي والنقد اشتغلت به جل ا
ف اللسانيني العرب هذه النظرية بالنقد كان بسبب ا، واستهد1اإلصالحي احلديث وغريها

  .هيمنتها على الدراسات اللغوية العربية خالل عصور طويلة
  

                                                 
 .النقد الداخلي: من حبثنا هذا املتضمن لـ  الثالثالفصل  انظرا - 1
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اƫوȑوț من ناحية  واللسانيون العرب وإن كانوا قد توافقوا مع أصحاب النقود السابقة
، فإهنم قد اختلفوا معهم من ناحية املرجعية النقدية حيث اعتمدوا يف نقدهم دȣ نقداǄهاȆƫت

  .للنحو العريب القدمي على نظرية خارجية
  

الدكتور حبسب تعبري  -ونقصد بالنظرية اخلارجية أن هذه النظرية مستجلبة أو مستوردة
ختالفاً جذرياً عن اإلطار احلضاري اتلف من إطار حضاري وثقايف خي -1مصطفى غلفان

والثقايف العريب، كما أّننا نقصد بالنظرية اخلارجية أنّ هذه النظرية املعتمدة كمرجعية للنقد 
  .خارجة  عن إطار نظرية املنقود وبعيدة عنه

  
وبالنسبة هلذه النظرية اخلارجية املتبناة من طرف هؤالء اللسانيني فهي متمثلة يف النظرية 

  .دعائمها العامل السويسري فريدينان دي سوسور ىلوصفية اليت أرسا
  

اخلارجي  النقد يدرج يف إطار العرب إنّ هذا النقد الذي جاء به اللسانيون الوصفيون
العملية النقدية بني نظريتني Ưتلفني حيث تكون املرجعية النقدية يف الذي يقوم على اجلمع 

  ...رية املنقودظإطار ن عبارة عن نظرية Ưتلفة وخارجية عن
  

ويقابل هذا النوع من النقد النقد الداخلي الذي تكون فيه النظرية املعتمدة كمرجعية 
 .نقدية غري بعيدة عن نظرية املنقود

  
يون للنحو العريب القدمي مل يكن يف صفوهذا النقد اللساين الذي وجهه اللسانيون الو

تًيا تقليدًيا ألن هؤالء اللسانيني قد عهدوا إىل اا حماك، بل كان نقًد2حقيقة األمر نقًدا إبداعًيا
 الدكتور يشري . تقليد اللسانيني الوصفيني األوروبيني يف نقدهم لنحوهم املعياري اخلاص

وحني انتقل املنهج الوصفي إىل «: دية نقد الوصفيني العرب قائال يعبده الراجحي إىل تقل
                                                 

 .30: ص...) اللسانيات العربية احلديثة( مصطفى غلفان  انظر - 1
فيقومها فيخرج بعد ذلك بنظرية جديدة على أسس  ،الذي ينطلق إىل نظرية معينةالنقد  اإلبداعي ذلك نقصد بالنقد - 2

 ..ومبادئ جديدة مل يسبق لغريه الوصول إليها
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نتقادات اليت أخذها ينا به يف الغرب، بدأت هذه االاحثالدرس العريب بعد اتصال أساتذتنا وب
الوصفيون على النحو التقليدي األورويب تظهر يف معظم املؤلفات احلديثة اليت تعرض للنحو 

يني العرب صفويشري الدكتور مصطفى غلفان إىل فكرة التقليدية عند هؤالء الو 1»...العريب
سقاطاً للنقد إأن نقدهم ال يعدو أن يكون  والواقع«: سقاطية قائالصطلح اإلمعربا عنها مب
  . 2»هه اللسانيون الغربيون من أوروبيني وأمريكيني للنحو التقليدي الغريبالذي وّج

  

بتكار له أمهية خاصة داخل اخلطاب اللساين العريب رغم افتقاده لفكرة اال وهذا النقد
 3كان مقدمة أنهيف  ل حسب الدكتورة فاطمة اهلامشي بكوشثاحلديث، وهذه األمهية تتم
وقد مثل نقد «: ا لشرعية وجودها يف البيئة العربية، تقول غًضرورية للسانيات ومسوِّ

ǐكانت مقدمة  النظرية النحوية العربية إحدى هذه املقوالت اليت اكتسبت أمهية خاصة إذ
رحلة نتقال إىل ملشرعية وجودها وفاصال ضرورياً لالا غًومسوِّ ،منهجية للسانيات العربية

  .  4»تطبيق املناهج احلديثة على اللغة العربية
  

جمموع لنا حوهلا  فإنّ ،وبالنسبة لɊمهية اليت رصدهتا الباحثة السابقة لنقد النحو العريب
  :التالية املالحظات

عملية نقد النحو العريب يعترب مقدمة ضرورية وفاصال ضروريا لالنتقال إىل  نّإقوهلا  إنّ .1
مث  ،وتروجيها ،ه باإلمكان تقدمي نظرية لسانية معينة، ألّنترض عليهنعالتطبيق،  مرحلة

أي ميكن االستفادة . حماولة تطبيقها على اللغة العربية دون التعرض للنحو العريب بالنقد
 نّأمن النظرية الوصفية دون مواجهة النحو العريب القدمي، وما نؤكد به كالمنا هو 

وقد قدموا  ،ندراج املطلق يف إطار النظريات احلديثةهناك بعض اللسانيني متكنوا من اال
                                                 

 .48 :ص )1986دار النهضة العربية، : بريوت(حبث يف املنهج ، النحو العريب والدرس احلديث: الراجحي عبده - 1
 .197 :ص )...دراسة نقدية(نيات العربية احلديثة اللسا :مصطفى غلفان - 2
إن علماء اللغة احملدثني يضطرون يف " فكرة التقدمي هذه أو التمهيد للعلم اجلديد كانت رائجة عند اللسانيني الغربيني حيث  -  3

بعضهم عما ليس من علم اللغة  أغلب األعم إىل بدء أحباثهم بإزالة األوهام الراسخة قبل أن يتناولوا أسس املنهج اجلديد، فيكتب 
what linguistics is not  قبل أن يكتب عما هو هذا العلم. what linguistics is  ) "عبده الراجحي، النحو : انظر
 )45: العريب والدرس احلديث، ص

 .87: صنشأة الدرس اللساين احلديث،  :مشي بكوشافاطمة اهل - 4



 102

الكثري للدرس اللساين دون أن يلتفتوا إىل جوانب نظرية خارج النظرية اليت يشتغلون 
 .1وفقها

  

إن فكرة التقدمي والربط نراها ضرورية إذا كان النقد إبداعيا مؤكدا للعنصر 
لو غاب هذا النقد ملا أمكن ه ّنإاملبدع مثلما حصل عند اللسانيني الغربيني حيث 

وهذا الرسم التايل يبني التموقع احليوي هلذا . للسانني الوصول إىل النظرية اجلديدة
  :يف مسار تقدمي الوصفية الغربية) كمقدمة ضرورية(النقد 

  
  
  
  

  
  
 
  

  - مȆار العملية الȺقدية اƫتعلقة بالȺظرية الوȍفية الȢربية  -
  

عندنا فنرى أنه مرحلة ميكن جتاوزها حيث وبالنسبة لنقد النحو العريب   
باإلمكان استعارة النظرية ومباشرة تقدميها وتطبيقها يف البيئة العربية دون االلتفات 
للنحو ونقده وهذا الرسم يبني مسار الوصفية يف البيئة العربية، كما أنه يبني إمكانية 

  ).نظر السهم املتقطعا(أيضا ) نقد النحو(جتاوز 

                                                 
" املوقف الطفري: "لسانية  موقفا خاصا أطلق عليه الدكتور مصطفى غلفان مصطلح ل هذا النهج يف الدراسة اللقد شكّ - 1

ويقابل موقفهم هذا . أمحد املتوكل، الفاسي الفهري، داود عبده وغريهم: وتندرج حتته أعمال لسانية خاصة مثل كتابات
يشتغل وفقه بل يعمد إىل ربطه بنماذج  ويف هذا املوقف جند أن اللساين ال يكتفي بنموذج لساين واحد" املوقف االستمراري"

متام حسان، عبد السالم املسدي، الطيب البكوش : من اللسانيني الذين يدرجون حتت هذا املوقف(أخرى خارجة عنه 
 .37،46: ، ص...)غلفان، اللسانيات العربية احلديثة ىمصطف: انظر(، )وغريهم

 تǤين نظرية 
 الȺحو اƫعياري

  اɍشتȢاȯ وȥقها ومالǵظة 
مواȕن القصور والȺقص ȥيها 

 القيام بعملية نقدية 

 تǖكيد الȺظرية اجلديدة 
 بȺقد الȺحو اƫعياري

  تقدƇ نظرية جديدة 
 ) الوȍفية(
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  -قع العملية الȺقدية Ž مȆار الوȍفية العربية مو -
 يف النقد اللساين كان وسيلة لتسويȠ مشروعية وجود اللسانيات وبالنسبة للقول بأنّ .2

 :نعترض عليها للمعطيات التالية النقطةالبيئة العربية، فهذه 
وإغراق  ،إّنه باإلمكان تسويȠ مشروعية اللسانيات عن طريق الترمجة والتعريب* 
الع الطالب طّاؤدي إىل يوهذا س ،ة الدرس اللغوي مبا يعّرف باللسانيات عموًماساح

مث بعد ذلك سيكون من ضمن هؤالء من ) اللسانيات(واللغويني واملعلمني عليها 
تفتك اللسانيات مشروعيتها دون شتغال سويشتغل وفقها، وهبذا التبين واال هااسيتبن
نا نشري إىل أن اللسانيني العرب مل يعمدوا إىل لكّن. لتفات إىل النظرية النحوية القدميةاال

 يقدموا ومل يترمجوا املصادر احلامسة املتضمنة ملبادئ وأسس ملهذه الطريقة حيث 
 مل يترجم إىل ريكتاب فريدينان دي سوس اللسانيات احلديثة، وهنا نشري مثالً إىل أنّ

  .1985اللغة العربية حƓ حلول عام 
  

دة جيب شروعية احلقيقية لوجود نظرية لسانية معينة يف بيئة لغوية حمّدامل إننا نرى أنّ* 
  .تأسس على مدى جناعتها وتقدميها لنتائج واقعية وملموسةتأن 

 

ه ليس باإلمكان إثبات مشروعية اللسانيات مبا هو غري خر أّنآوحنن نرى من جانب * 
 اطًقَسŃومł اونه مستعاًركلن النقد املقدم للنحو العريب يعترب غري شرعي إشرعي حيث 

 .على مقاسه أǊنŃشǜŇَوهو خاص بالنحو املعياري الغريب الذي 
  

  نقد الȺحو 
 العريب

 اȕɍالț علɂ الوȍفية 
ǧɍمقو ɂعل țالȕɍا  

  ديدةالȺقد الوȍفي ج

  تقدƇ الȺظرية الوȍفية 
  Ž الǤيǞة العربية
ȨيǤȖاولة التƮو  
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  :الوȍفية مرجعية لȺقد الȺحو العريب. 10
ينا البدء أوال أر اƫرجعية الȺقديةو الȺظرية اللȆانية: قبل عرض مفهوم الوصفية  

مها وبناء ء دعائفضل الكبري يف إرسابتقدمي تعريف لشخصية دي سوسري الذي كان له ال
ŁصŃرŇحŁا، وهذا نص التعريفه:  

    

            يف جنيف يف Mongin Ferdinand de Saussureولد فريدينان دي سوسري 
هاجرت من لوزان إىل  ،، وهو ينحدر من عائلة فرنسية بروتستانتية1857نوفمرب  17

وعائلته  ،مليالديسويسرا خالل احلروب الدينية الفرنسية يف أواخر القرن السادس عشر ا
وبامتياز معظم أفرادها يف العلوم الدقيقة  ،هذه اليت ينحدر منها معروفة بالعراقة والشرف

 ...والطبيعية
  
تابع سوسري دراسته الثانوية يف جنيف، ويف هذه املرحلة التعليمية ظهر عنده ميل   

  .كبري للرياضيات وعلوم اللسان
  

يف أملانيا ملزاولة دراسته، واختار  Leipzigج يزغادر جنيف قاصدا ليب 1876ويف سنة   
نتاجا وحيوية يف أوربا فيما يتعلق بالبحوث ها كانت املركز العلمي األكثر إهذه املدينة ألّن

  .اللسانية
    

وقد تتلمذ على  ،درس سوسري اللسانيات التارخيية واملقارنة يف هذه املدينة مدة عامني
سكني، وأبدى سوسري إعجابا كبريا بعلم األملان أوستوف ول: يد بعض النحاة اجلدد كـ

لكن هذا اإلعجاب سرعان ما تالشى عنده  ،وبدقتهم وتشددهم يف إثبات األحداث
  .ليخالف أساتذته يف تصورهم العام حول الدراسة اللسانية لريفض نظرهتم الضيقة للسانيات

    
بدائي للمصوتات يف رسالة يف النظام ال«: أهنى الرسالة املسماة بـ 1878ويف سنة   

استعمال حالة اجلر املطلق يف : وبعدها قدم أطروحته املسماة بـ »اللغات اهلندية أوروبية
 قا لسوسري شهرةًن حقّان الكتاباوهذ. 1881اللغة السنسكريتية الذي طبع يف جنيف سنة 
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ا عمله هذا وهو ال يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره، ولكن اللغويني األملان استقبلو ،كبرية
  .1880ر فيه وجعله يغادر ليبزج إىل باريس سنة بكثري من النقد الذي أثّ

    
ف بالتدريس يف املدرسة التطبيقية للدروس العليا بباريس مدة كلّ 1881ويف سنة 

بالنحو املقارن والتارخيي،  ويف كل هذه املدة مل يعƒ يف حماضراته إالّ ،سنوات) 10(عشر 
، وجرامونت Passyوباسي  Darmesterدارمستار : ذه املرحلةكان من تالمذته يف ه

Gramont  ومييMeillet  يف  أمساء المعة يف اللسانيات الفرنسيةفيما بعد  اصبحوأوهؤالء
  .وقت الحق

 
له فيها منصب كرسي  ǜوالتحق جبامعتها اليت أنش 1891عاد سوسري إىل جنيف سنة   

حيث توارى  1896بقي شاغال هلذا الكرسي حƓ التاريخ املقارن للغات اهلندوأوروبية، و
  .1ودخل يف عزلة تامة وانقطع عن اإلنتاج ،عن األنظار

  
فأطلق العنان  ،عاد سوسري إىل التدريس بعد إحلاح طلبته عليه 1907ويف سنة 

ألفكاره التجديدية الثائرة يف اللسانيات اليت كان طلبته شغوفني ومتحمسني لالطالع 
  ...عليها

  
جنازه منذ إدون تسجيله ألفكاره يف كتاب عقد النية على  1913سوسري سنة تويف 

وسيشهاي  Ballyبايل : ثنان ومهاازمن طويل، فتأسف طلبته لعدم تنفيذه ملشروعه، فاتفق 

                                                 
ول اللسانيني أوكذا إمييل بنفينست الذي يعد  ǻوموروو أنȖواȷ ميي: اللسانيني تفسري هذا االنقطاع ومنهم ضحاول بع - 1

نقدم بعض الشروحات : "قائالهلذا االنقطاع  االفرنسيني الذين نفذوا إىل عمق الفكر السوسريي، يعرض جورج مونان تفسري
مل يساعد سوسري علميا، ) ديما(زواج فاشل يف حميط رفاهي : ، وهي غري متناقضة1963املمكنة اليت أشار إليها بنفينست منذ 

إذا قسنا على شهادة شخص يف العام ) هذا كله(مبالȠ فيه، وخفي حيث مل يتفطن إليه زمالؤه السويسريون ) إدمان على اخلمر(
على ما يبدو  1913رمبا سيبني املستقبل هذه القضايا، تويف سوسري يف . جرائهحواره بيننا والذي مل يعارض على إاملاضي خالل 

  ".با بسرطان احلنجرةمصا
   G.Mounin, Linguistique du Xxeme siècle, Paris, P.U.F , P:49 ،1975: انظر
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Sechehay  ها حتريرا أميناابعد أن حرر(على مجع احملاضرات اليت كان يلقيها عليهم فنشراها (
  .Cours de linguistique générale اللȆانياǧ العامة ǻروŽ ȃبعنوان  1916سنة 

 
وما  ،رتكازا على النقدالقد متكن هذا اللساين الفذ من الوصول إىل النظرية اجلديدة 

هبا حماضراته، فقد صنف  استهليدعم هذا الرأي تلك املقدمة التصنيفية النقدية اليت 
  :تقدها على هذا النحووان ،الدراسات اللغوية اليت كانت سائدة قبل وصفيته

  

  :مȺهǰ الȺحو اƫعياري 1.10
كانت بداية هذا املنهج مع اليونان وامتدت إىل عهد الفرنسيني أنصار مدارس   

ȯوهذا املنهج حوى نقائص استطاع سوسري حتديدها فيما يلي 1بورروايا: 
ة للظاهر 2أنه دراسة قائمة على املنطق وأدواته وهي تتعدى جمال املالحظة الصرفة -

 .اللغوية
 NORMATIVE 3  إهنا دراسة معيارية  -

  
جعله يصفها بالسليم  سوسري يرى أن هلذه الدراسة فضالً لكن رغم هذه النقائص فإنّ

وما يبني هذا الرأي صنيع  ،ينوعمدت إىل املنهج التزام ،وهذا لكوهنا جانبت املنهج التارخيي

                                                 
هي من أشهر املدارس النحوية اليت ظهرت يف عصر النهضة وقد ذاع صيتها كثريا يف فرنسا وخارجها، وŹ تأسيس هذه   - 1

وقد نشر أول عمل ألصحاهبا يف . نذاكآالسياسية يف فرنسا صراعات الدينية والنتيجة  1661، وحلت يف 1637املدارس يف 
يء والش 1830وأعيد نشره يف عام  Grammaire Générale et Raisonnéeالنحو العام والعقلي : حتت عنوان 1660سنة 

 اللغات األوروبيةوبعض  ،اإلغريقية والالتينية والعربية اتنتباه أن هذا النحو قد تضمن أمثلة وƴاذج من اللغالذي يستدعي اال
هتمام النحاة الغربيني ألزيد من قرنني كاملني وأساتذة هذه املدارس كانوا متأثرين باملذهب العقلي األخرى وظل حمل ا

)Rationalisme ( والفلسفة السكوالستية)Scholasticisme.(  
 ).49: أمحد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص: انظر( 
املؤسسة اجلزائرية للطباعة : اجلزائر(يوسف غازي وجميد النصر : مجةتر حماضرات يف األلسنية العامة،فريدينان دي سوسري،  - 2

 .11: ص )1986
معيار لغوي تفرض به على أهل اللغة بعض األساليب والنماذج بطريقة : ترتكز مدارس بورروايال يف حنوها على معيارين - 3

 . وتفرض عليها مبادئ منطق أرسطو يف التحليل تعسفية، ومعيار منطقي ختضع به اللغة للفكر
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فرنسية يف فترة حكم لويس الرابع بعض اللغويني الفرنسيني الذين وصفوا حالة اللغة ال
  .1عشر

 
  :التارƸية 2مȺهǰ الدراسة الفيلوجية 2.10

ري أنّ ظهرت هذه الدراسة مبكراً من خالل جهود مدرسة اإلسكندرية القدمية، غ  
 3 1777رتباطاً باحلركة العلمية اليت أسسها فريديريك وولف سنةالظهور الفعلي هلا يرتبط ا

ى املنهج التارخيي الذي لماداً عتع، وتفسريها االنصوص القدميةهذه الدراسة هتتم بشرح 
  ... اهنخيتص بالبحث يف أصل اللغات ونشأهتا وتكو

  
  :ويقوم نقد سوسري هلذه الدراسة على ما يلي

  .4عتبارها للغة جمرد وسيلة وليس غايةا -
 .5ويف هذا تضييق للدراسة اللغوية ،أهنا هتتم باملكتوب، وتقصي املنطوق -
والوصف العلمي الدقيق  ،تعتمد على منهج عاجز عن الرؤية الشاملة للغة أّنها -

 .6لنظامها وملستوياهتا التحليلية املختلفة
  

  :جية اƫقارنةلومȺهǰ الدراسة الفيلو 3.10
وقد ظهرت  ،هتدف هذه الدراسة إىل املقارنة بني اللغات اليت بينها نوع من املشاهبة  

للعالقة القائمة بني اللغات األوروبية واهلندية  وبينيكتشاف األوراهذه الدراسة منذ 
بوب  وبرزت معاملها على يد فرونز ،دتستقاللية هذا العلم تأكّا ويذكر دي سوسري أنّ

                                                 
 .104: دي سوسري، حماضرات يف األلسنة العامة، ص - 1
واضع  ،مبعىن اخلطبة أو الكالم Logosمبعىن الصديق والثاين  Philosأحدمها : هذا املصطلح مكون من لفظني إغريقيني - 2

 ،حب الكالم املتعمق يف دراسته من حيث قواعده وأصوله وتارخيه يقوم على) يقصد الفيلولوجيا(فقه اللغة  التسمية الحȘ أنّ
  .20: ص )1968، 3: دار العلم للماليني، ط :بريوت(دراسات يف فقه اللغة  :صبحي الصاſ انظر
 .11: العامة، ص ةيلسندي سوسري، حماضرات يف األ: ينظر - 3
 .11: س، ص.دي سوسري، م: انظر - 4
 .11،12: ن، ص.م: انظر - 5
 .  115، 104، 103: ص ،ن.م: نظري - 6
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إالّ أّنه يرى أهنا  2عترافه بفضل هذه الدراسةلكن سوسري ورغم ا. 1واضح النحو املقارن
  :حتوي بعض النقائص هذا Ưتصرها

ل عن جدوى التقارب الذي ها مل تتساءا لغرض معني أي أّنخضاع منهجهعدم ا -
  .3ومل تبحث يف أبعاد العالقات اليت كانت تكشفها ،كانت تبحث عنه

 ...حنصارها يف املقارنة وابتعادها عن التارخييةامن عيوب هذه الدراسة  -
ها بالبحث يف الظاهرة الصوتية معزولة عن نظامها ؤمن سلبيات هذه الدراسة اكتفا -

 . نحوي التزامين الواردة فيهال
  

م نظريته وبعد عرض سوسري هلذه النقاط النقدية اخلاصة بالدراسات السابقة قّد
  :اجلديدة اليت بناها على األصول التالية 4الوصفية

  .ئي للوحدات اللسانيةايد اإلجردالتح - 1
 .كتحصيل Paroleكنظام والكالم  Langueالتمييز اإلجرائي بني اللسان  - 2
 .ملدلول كأصناف حمضةالدال وا - 3
 .عتباطية اجلذرية للدليل اللغوياال - 4
 .Formeوالصورة   Substanceمفهومي املادة  - 5
 ).السيميولوجية( الفطري لبناء األنظمة العالمية  االستعداد - 6
 .الدليل اللغوي والتوسع يف البناء على اعتباطيته اجلذرية - 7
 .شرعية املنهج النظامي - 8

                                                 
 104: ص ن، .م - 1
      ة العامة يدي سوسري،حماضرات يف األلسن :ينظر( يتمثل فضل هذه الدراسة يف كوهنا منعطفا جديدا للدراسة اللسانية- 2
 .14: ص
 .14: صن، .، مدي سوسري - 3
الدراسة الوصفية للغة توجه علمي موضوعي يسعى إىل : " ا يليقدم أحد الباحثني مفهوماً عاماً للدراسة الوصفية فأورد م -  4

وحتليل عناصرها بوصفها وقائع طبيعية، ويتموقع أساسها التصوري يف منهج دي سوسري ضمن تقابلها،  ،معاينة الظاهرة اللغوية
، مع الدراسة أخرى ملتعسف من جهةتقابالً نقضياً، مع الدراسة املعيارية املرتبطة بالدرس النحوي يف وجهته املنطقية وتفسريه ا

فتراضات ق للغة، ويف عدم حترجها من االعتماد على املنطلقات الذاتية واالالتارخيية يف انشغاهلا باجلانب التطوري الضّي
 .08اهلامȈ رقم  66:الطيب دّبة، مبادئ اللسانيات البنوية، ص: انظر" امليتافيزيقية فيما تتوصل إليه من نتائج من جهة ثانية
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 .مزدوج لدراسة اللسان دأكمبفتراض اɇنية والزمانية ا - 9
 .تالزم مفهومي تارخيية اللسان واجتماعيته -10
 .1والتارخيية اجلذرية للسان  Diversité Linguistiqueختالف اللغوياال -11

  
فالوصفية السوسريية تنبين على كل هذه األصول السابقة وال ميكن التغاضي عن أي 

ة نسق متكامل ال يقبل التجزئة النظري حماولة تقدميها أو تطبيقها ألنّ عندواحد منها 
  .هتا باحلذف والزيادةاوالتصرف يف جزئي

  
جتهاد جلموع هيمنة بل فتحت أبواهبا للنقد واالونظرية سوسري هذه مل تكن م

رتباطاً بنسقها النظري األصل من جهة وجدوا نظريات فرعية جديدة ترتبط االلسانيني، فأ
ا حلمل تسمية املدرسة أو النظرية ونقصد انفردت Ɲصوصيات حمددة أهلته أخرى ومن جهة
جتماعية ومدرسة اجللوسيماتيك سة جنيف ومدرسة براȟ واملدرسة االمن مدر هنا كالّ

 ...واملدرسة الوظيفية
  

الوصفية  فهذا يعين أنّ ،وإذا كان األمر كذلك ،فهذه املدارس كلها مدارس وصفية
  .متنوعةالغربية وصفيات متعددة 

  
لت يف جمموعها سريية والوصفيات األخرى، املتمخضة عنها شكّالوصفية السو إنّ

وهذا متييزا هلا عن الوصفية العربية اليت  ،ثرنا االصطالح عليها بالوصفية الغربيةآوصفية عامة 
نقصد هبا تلك الوصفية اليت قام بعض اللسانيني العرب بنقلها من جماهلا الغريب إىل البيئة 

وا بعد نقلها إىل تقدميها للقارئ العريب وحماولة تطبيقها على اللغة واليت عمد ،اللغوية العربية
  .أيضا جعلها مرجعية لنقد النحو العريب القدمي إىل بل عمدوا ،العربية، ليس هذا فقط

  

                                                 
 .حممد الزين جيلي، أصول اللسانيات الوصفية العربية احلديثة الفصل الثاين: انظر - 1
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والوصفية العربية املنقولة ال ختتلف عن األصل من الناحية اجلغرافية فقط بل ختتلف 
ه، وفكرة املفارقة هذه سبق لباحث حمدث هو حممد الزين معها اختالفا جذريا، فهي مفارقة ل

صه حتديدا هلذه القضية حيث طرح يف مستهل حبثه السؤال دها يف حبث خّصجيلي أن أكّ
  :التايل

  
 *ǎǮƢ هلÝويةȺǤفية الȍظرية الوȺال ȯوȍأ ȷوǭدǂا ǡالعر ȷفيوȍالو ȷانيوȆل الل  

  
. لعرب الوصفيني مل يتمثلوا األصلاللسانيني ا وكانت إجابته عن السؤال عموما أنّ

ويف فكرة التمثل هذه جنده يقول عن متّام حسان الذي يعترب رائد اللسانيات الوصفية العربية 
باملنهج ومما سبق Ƴلص إىل نتيجة مفادها أن متّام حسان ال يربطه ...«: احلديثة ما يلي

  .1»خيط لفظي رفيع الّالوصفي البنوي السوسريي إ
  

لسانيون العرب نقدهم للنظرية النحوية العربية القدمية بالنظرية الوصفية لقد ربط ال
يقول أحدهم وهو متام . وأعلنوا بكل وضوح أهنم يتخذون منها مرجعية يف عملية نقدهم

هلذا فكرت يف أمر الدراسات العربية القدمية من حيث املنهج ال من حيث ...«: حسان
  .2»تضيئا مبناهج الدراسات اللغوية احلديثةوجعلت تفكريي يف أمرها مس ،التفاصيل
  

حقيقة املرجعية النقدية املعتمدة يف نقد النحو العريب تتمثل يف الوصفية العربية  إنّ
  .املفارقة للمرجع وهي Ưتلفة متام االختالف مع الوصفية األصلية

  

  :مر املرجعية النقدية، يواجهنا السؤال التايلأوبعد توضيح 
  

ǧɍ الȺقدية الȺاƟة عن نقد الوȍفيƙ العرǡ اƫرتكزة علɂ الوȍفية العربية ما هي اƫقو* 
ÝلȍɊفارقة لƫا  

                                                 
 .150: حممد الزين جيلي، أصول اللسانيات الوصفية العربية احلديثة، ص - 1
 .11:ص )2000، 4عامل الكتب، ط :القاهرة(اللغة بني املعيارية والوصفية  :متام حسان - 2
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11 .Ƈحو العريب القدȺفي للȍقد الوȺال ǧɍمقو:  
قبل التعرض إىل املقوالت النقدية اليت أصدرها العرب يف حق النظرية النحوية العربية 

اليت تعترب  1لوصفي الغريب للنحو التقليديالقدمية، نود أوال عرض مقوالت النقد اللساين ا
نوا مبدعني وأصال عمد إليه الوصفيون الغرب ونسجوا على منواهلا، فاللسانيون العرب مل يك

يف نقدهم، فما توصلوا إليه من نقاط سلبية ختص النحو العريب القدمي كان اللسانيون 
ليس أكثر، وبالنسبة هلذه  رارجتيعهم عبارة عن عملية اصن إىل كشفها، فنيالغربيون سّباق

  :2املقوالت األصلية فهذا Ưتصرها
  
 ،على فهم املعىن أوالً يدي أّنه حيدد قواعد اللغة بناءمن سلبيات النحو التقل -1

القواعد تتحدد وفقاً للدرس نفسه أي أن هذا النحو يتقدم على  ومعىن ذلك أنّ
 للغة على أساس ييبكرليله الت، أّما النحو الوصفي فيقيم حت Subjectiveأساس ذايت 

ومن  ،رتباطها بالدارس نفسهاوليس على أساس  ،رتباط الظاهرة بالظواهر األخرىا
 . Subjectiveمث يتقدم على أساس منهج موضوعي 

  
مبعرفة العلة حيث هتمامه االلسانيني الوصفيني  بمن عيوب النحو التقليدي حس-2
هذا هكذا، ومل يكن ن امل ك: لتساؤل التايلون كثرياً ودائًما إىل احن أصحابه جينإ

؟ فهم يهتمون كثرياً بالتعليل نتيجة صدور حنوهم عن الفكر األرسطي، غري ذلك
األول متمثل يف تقرير احلقائق اللغوية كما  اهتمامهفإن  ،وبالنسبة للنحو الوصفي

 .تقدمها املالحظة دون حماولة تفسريها بتصورات غري لغوية
 

                                                 
منهج النحو القائم على أفكار أرسطو عن طبيعة اللغة اليونانية، : " ق اللغويني احملدثني واملقصود بههذا املصطلح من إطال - 1

 45: عبده الراجحي، النحو العريب والدرس احلديث ص: انظر" كما تتمثل يف أعمال اليونان والرومان القدماء
 . 48،  47،  46: عبده الراجحي، النحو العريب والدرس احلديث ص: انظر - 2
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، لتقليدي املعتمد على املنطق األرسطي ركّز نظره على اجلملة اخلربيةإنّ النحو ا-3
دت حسب وظيفتها يف هذه عتبارها أساس البحث اللغوي، وأقسام الكالم حتّدال

فالنحو التقليدي تناوهلا بالدراسة باعتبارها  ،ة األخرىيا األƴاط اجلملاجلملة، وأّم
نحو الوصفي فإّنه يدعو إىل التعامل مع كل لأّما اأشكاالً منحرفة عن اجلملة اخلربية، 

 .الظروف مبيزان واحد من البحث وعلى تقرير اخلصائص املميزة لكل األƴاط
 

حو التقليدي على املنطق األرسطي املبين على اللغة اليونانية، أدى رتكاز الّنا إنّ-4
نية وهذا أحدث نانية والالتيويف اللغة الي رŁإىل بناء قواعد اللغات على ضوء ما تقرَّ

 .خلطًا يف فهم ظواهر كل لغة
 

بني اللغة الكتوبة واللغة املنطوقة، وبينهما فرق كبري  حو التقليدي مل ميّيزالّن إنّ-5
هتم أكثر باللغة اهذا النحو  مث إنّ. ا نظامها اخلاصمه لكل واحدة منهّنإحيث 

قواعد لغوية مبنية على املكتوبة وحتديداً بأنواع معينة منها، وكان نتاج ذلك أن قدم 
إن هذا الت اللغوية، فيقول ماستعفنجده مييز بني اال تقييمي معياريأساس 

  .ƀا...مال عال وذاك متوسط وذلك قبيحستعاال
 

لم فومن نقائص النحو التقليدي أيضاً أنه خلط بني مستويات التحليل اللغوي -6
هجياً واضحاً بل عمد إىل اجلمع بني التحليل الصويت والصريف والنحوي متييزاً من ّيزمي

 .ى إىل تناقض األحكام يف حاالت متعددةخالً أّداخل تدابينهما لتتد
  

غربيون يف حق حنوهم إنّ ما سبق عبارة عن مقوالت عامة أصدرها الوصفيون ال
عن مقوالهتم النقدية اليت أصدروها يف حق  رنسبة للوصفيني العرب فهذا Ưتصالتقليدي وبال
  :يبالنحو العر
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  :تǭǖر الȺحو العريب باȨȖȺƫ األرسȖي 1.11
ت وترددت مقولة تأثري املنطق األرسطي يف النحو العريب عند الكثري من دتوار

ذكر، هنا جمردة من أي إشكال ياللسانيني الوصفيني، وهم يف ترديدهم هلذه املقولة يقدمو
مشي بكوش وعلى أمر التأثري مسألة مفصول فيها، والباحثة الدكتورة فاطمة اهلا وكأنّ

ها الباحثون هذا إلياملقولة ذات جوانب إشكالية مل ينتبه  هؤالء ترى أنّ نالنقيض م
  :Ư1تصرها
  
املعاصرة  Cognitiveاملنطق سلوك عند اإلنسان وهذا تؤكده العلوم اإلدراكية  إنّ-

النحاة اقتراض اليت ترى أن العقل البشري عقل منطقي، وهذا الكالم يستبعد افتراض 
  .املنطق من معارف أخرى وثقافات أخرى

  
عالقة النحو باملنطق عالقة تعارض ال تأثري وتأثر هذه العالقة تدعمها املناظرة  إنّ-

س نوومƓ بن ي) هـ368ت (الشهرية اليت مجعت بني أيب سعيد السريايف 
  .)هـ328ت(

  

ة تارخيية كشف مسألة تأثر النحو العريب باملنطق األرسطي استندت إىل أدل إنّ-
 .رخيياالبحث األويل فيها ضعفها الت

  

ه يكون قد قرن الثاين للهجرة فإّنالإذا أراد الباحث إرجاع عالقة التأثري إىل أبعد من -
 .اجتاز مرحلة تأسيس النحو العريب

  
للنشاط  ارتكاًزا على فكرة الترمجة اليت كانت مظهًراإنّ اللسانيني يقولون بفكرة التأثري 

ي الذي ساد يف البالد العربية، والترمجة املعنية هنا هي الصادرة عن اليونانية واليت مست العلم
                                                 

 . 63 ، 62: نشأة الدرس اللساين العريب احلديث ص :فاطمة اهلامشي بكوش - 1
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ولعلّ العرب مل يترمجوا عن أمة «ان يف هذا الشأن ام حسَّيقول متَّ ،مؤلفات املنطق والفلسفة
  .1»باشرة أو عن طريق السريانيةمكما ترمجوا عن اليونانية إما 

  
ينتفع   نه من سنن املعرفة أّنإطبيعي حيث  مر التأثري أمرأ والباحث السابق يرى أنّ

عن «وهو متاًما ما أقدم النحويون العرب على القيام به حني حبثوا  ،فه السابقالالحق مبا خلّ
وجدوا أمامهم جتارب السريان واإلغريق اليت ترجع يف معظمها إىل فسلف ينتفعون بتجاربه 

 االستعمال تكتفي بأن تسلط املعايري على نطقية، والإخضاع اللغة للدراسات الفلسفية وامل
  .2»بل تسلط املعايري على املنهج

  
ال «: خر إىل فكرة تأثري املنطق األرسطي يف حنونا قائالًاɇ أنيس فرحية هوالدكتور يشري 

ظاهر يف حنونا ) لتخصيصامقوالت أرسطو على وجه (أثر املنطق اإلغريقي  أنّ شّك
  .3»انوصرف
  

  ، )املقوالت األرسطية والقياس النحوي(  اثنانن املنطق يف النحو العريب له مظهرا وتأثري
  

  :اƫقوǧɍ األرسȖية
مȺاهǰ لتأكيد وجود هذه املقوالت يف النحو العريب عمد الدكتور متام حسان يف مؤلفه 

ها إىل مقابلتها جبملة من األصول يف النحو العريب، هذه املقابالت عرضت الǤحŽ Ǭ اللȢة
  :فتراضي التايلهلامشي بكوش Ưتصرة يف اجلدول االالدكتورة فاطمة ا

                                                 
 16: ص )1955ط، .مكتبة األجنلو املصرية، د: القاهرة( مناهج البحث يف اللغة :متام حسان - 1
 .181: ص. متام حسان، الغة بني املعيارية والوصفية  - 2
 . 93: ت، ص .كالهتا، بريوت دار الثقافة، دأنيس فرحية، يف اللغة العربية وبعض مش - 3
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 ما يقابلها Ž التفكري الȺحوي والدراساǧ اللȢوية القدƹة اƫقولة األرسȖية

 اجلوهر .1
  .وجود أصل لكل كلمة هو جوهر ال يتغري إال بإعالل أو إبدال -
 .غاب قدر اوجود أصل للجملة أيضا إذ -

 الكم .2

ة، وإن مل تكن يدة اليت يستغرقها نطق بعض األصوات متساوامل -
نطق صوتني، الفتحة  )1(م ½= متناسبة، من ذلك أن احلرف املشدد 

ة، ّيم صوت الواو املّد ½= م، صوت األلف اللينة، الضمة  ½= 
 .ةّيم صوت الياء املّد ½= الكسرة 

 الكيف .3
سيم إىل مفرد ، والتق...مقصور، أجوف، ناقص: صفات األفعال -

 .ومركب أو مجع

 الزمان  الزمن  .4
اخللط بني الزمن الفلسفي والزمن النحوي، تقسيم الفعل إىل ماض  -

 .ومضارع وأمر من دون مراعاة االستعمال الفعلي

 املكان .5
تقدير احلركات اإلعرابية على أواخر الكلمات، فكرتا اإلعالل  -

أو وضع شيء مكان شيء  واإلبدال، تغيري شكل ما يف مكان معني
 .آخر، قواعد تركيب اجلملة، تقدمي الفعل على الفاعل

 .فهم الفعل باإلضافة إىل فاعله، ظاهرة غياب الفعل وتقديره - اإلضافة .6

 الوضع .7
صرحية  هال يعد االسم املمال إال باإلضافة إىل اسم آخر ألف: اإلمالة -

لتقسيم اللفȘ إىل  من دون مراعاة اختالف اللهجات مما اضطرهم
 .شاذ ومطرد

 .إعراب اجلملة مع إمكانية ظهور احلركة اإلعرابية عليها - امللك .8
 .احلركة وصيف للحرف الصحيح وملك ميينه - الفاعلية .9

 القابلية .10
نظرية العامل تنص على أن كل الكلمات تكون إما فاعلة أو عامال -

رسطو ، فهي إما فاعلة أو بعضها يف بعض كما األشياء يف منطق أ
 .قابلة للفعل

                                                 
 .امليم هنا هي رمز للمدة الزمنية - 1
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مقوالت «: يؤكد الدكتور أنيس فرحية فكرة ترمجة مقوالت أرسطو إىل العربية قائالً
وهي من مجلة األمور . هور الدعوة اإلسالميةت إىل السريانية قبل ظترمج  Catégoriesأرسطو

وب سلاألبعوا العرب اّت نّإاشر، إذ نا نعتقد أن أثرها غري مباليت ترمجت إىل العربية أوالً، ولكّن
يان تأثروا كثًريا باإلغريق بل اتبعوهم حرفيا يف أمور رسالسرياين يف وضع القواعد، وال

  .1»كثرية
  

  :القياȃ الȺحوي
النحو العريب بعد السماع، وهذا األصل أصول اس النحوي األصل الثاين من ييعد الق

ǊاŃعłتǌبŁأَ رŁوهذا  ،لذي وصفت به الدراسة اللغوية يف مرحلة من املراحلاًسا يف املنهج املعياري اس
نهج، والقياس كما أوردنا سابقًا ملاألصل له عالقة وطيدة باملنطق وعالقته به عالقة الوسيلة با

وهو الذي لقي  ،قياس لغوي وقياس حنوي، والنوع الثاين هو املعتمد على املنطق: نوعان
 العتنائهللمنهج العلمي  هسبب عدم صالحب ورفضهم كان ،الرفض من طرف اللسانيني

إن النحويني «: يقول متام حسان. بإجياد القاعدة وإدخال ما ميكن إدخاله من املسائل حتتها
جتماعي حني استعملوا الصوȟ القياسي ة القائمة على التواضع والعرف االخالفوا طبيعة اللغ

مبن يستعمل اللغة ال مبن يبحث وسيلة منهجية يف دراسة اللغة، يف حني هي عملية تتصل 
  .2»فيها

  

  :الȺحو العريبمعيارية   2.11
مسة من مسات النحو العريب  3توافق اللسانيون الوصفيون العرب على كون املعيارية  
وعلى كوهنا من جهة أخرى منهًجا سار عليه النحاة القدامى من تاريخ وضع النحو  ،القدمي

  .إىل حلظة معرفة الوصفية

                                                 
 . 131: ص) 1981، 2: دار الكتاب اللبناين، ط: بريوت(نظريات يف اللغة : أنيس فرحية - 1
 .34: اللغة بني الوصفية واملعيارية، ص: متام حسان - 2
كمال بشر إىل الدوافع الدكتور وع املعيارية يف النحو العريب، فأرجعها خاض بعض اللسانيني العرب يف مسألة أسباب شي - 3

معنيني بتوجيه الناس حنو "الدينية والتعليمية، فمنهج الدراسة النحوية يف رأيه كان منهجا تعليميا يف أساسه وعلماء العربية كانوا 
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يون العرب جعلوا هذه املقولة النقدية باعتبارها مسة للدراسات النحوية القدمية واللسان  
  .مقابال منهجيا ونظريا ملقولة الوصفية اليت تعترب مسة من مسات اللسانيات احلديثة

  
هامة قام عليها اخلطاب اللساين العريب  لتا ثنائيةًا شكَّمن بتقابلهان السابقتاواملقولت

الذي صدر  اللȢة بƙ اƫعيارية والوȍفيةهلذه الثنائية مؤلف متام حسان  احلديث، وأكرب ممثل
ǻراساǧ نقدية Ž عبد الرمحان أيوب الدكتور أي بعد عام من صدور كتاب  1958سنة 

عبد الرمحان أيوب قد وصف الدراسات النحوية العربية الدكتور وإذا كان  الȺحو العريب
 ،إىل استخدام مصطلح املعيارية يف وصف هذه الدراسات عمد ااًممتّ القدمية بالتقليدية فإنّ

حلمي خليل إىل الدكتور يشري . وهو مصطلح جديد استمده من التفكري اللغوي األورويب
وكتاب الدكتور متام ميزج بصورة متوازنة بني «: تضمن هذا الكتاب للثنائية السابقة قائالً

  :أمرين مها
  .اللغةالدعوة إىل املنهج الوصفي يف دراسة  .1
 .1»نقد التفكري اللغوي العريب القدمي ووصفه باملعيارية .2

  
لقد اجتهت نفسي إىل «: وعن الدوافع اليت حركته لتأليف هذا الكتاب جنده يقول

دراسة املعيارية والوصفية، حني رأيت الناس يف معظمهم يشكون داء يف النحو العريب ال 
اء، انصرفوا دون قصد إىل سرد أغراضه يستطيعون تشخيصه، فإذا أرادوا تشخيص هذا الد
ان بني من يتعقب أجزاء املادة ومن يريد فتكلموا يف جزئيات النحو ال يف صلب املنهج، وشّت

عالج الفلسفة اليت انبنت عليها دراستها، هلذا فكرت يف أمر الدراسات العربية القدمية من 

                                                                                                                                               
قصد احملافظة عليها وصيانتها من ) الشواذ(و) بالشوائ(الصحيح وغري الصحيح من قواعد اللغة، ومهتمني بتخليص اللغة من 

  .50: ص )1971، 2: ط، دار املعارف: القاهرة(دراسات يف علم اللغة  :كمال بشر: انظر( ".التحريف
لدكتور أنيس فرحية فريى أن الطابع املعياري يف النحو يعود إىل أسباب دينية وسياسية وأن الطابع املعياري للنحو فرضه أما ا

 حنو عربية :أنيس فرحية :انظر" اليت قضت أن يسيج حوهلا بسياج من األحكام والقواعد الشديدة"غة العربية ومرتلتها وضع الل
 .24: ص )ت.ط، د.دار الثقافة، د: بريوت( ميسرة

 .181: العربية وعلم اللغة البنوي، ص :حلمي خليل - 1
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، مستضيئا مبناهج الدراسات حيث املنهج، ال من حيث التفاصيل، وجعلت تفكريي يف أمرها
  .1»اللغوية احلديثة

  
فهذا الكتاب ينقد منهجا قدميا ويقدم منهجا بديال مستمدا من التفكري اللغوي 

فطنت إىل أن أساس الشكوى هو تغلب املعيارية يف «: يقول متام يف هذا الشأن ،احلديث
التناول،  ةتتضح يف طريق منهج حقه أن يعتمد على الوصفية أوال وأخريا، وأن هذه املعيارية

نكاد نستثين منها  كما تتضح يف طريقة التعبري يف مجهرة كتب النحو والصرف والبالغة، ال
إال القلة، ظهرت يف أول عهد العرب هبذه الدراسات، فقامت على الوصف يف كثري من 

أسرار (وكتاب عبد القاهر اجلرجاين  ،أبواهبا ومل تقع يف املعيارية من ذلك كتاب سيبويه
  .2»ودالئل اإلعجاز) البالغة

  
م متام حسان تاريخ الدرس اللغوي عند العرب إىل ووفقا للثنائية السابقة قّس

والفاصل بني  ،مرحلة كانت تطبق الوصفية ومرحلة أخرى متسكت باملعيارية: مرحلتني
اعتمد  3اهاتني املرحلتني زمن انتهاء عصر االستشهاد، فالنحو يف املرحلة األوىل بدأ وصفي

تطور التاريخ بالدراسات  ولكنŃ«املالحظة واالستقراء، مث اخلروج بنتائج ذات طابع وصفي 
العربية حرمها من املادة اجلديدة اليت ميكن أن جترى عليها املالحظة، فكان البد يف تلك 

 فلجأ النحاة إىل) ... انطوائيا(احلالة من أن يكون النشاط الدراسي للغة العربية نشاطا 
تقديس القواعد، بعد أن كانت خاضعة للنص، أصبحت عباراهتم تبدو فيها املعيارية 

  .وهي املرحلة التالية اليت انتهى إليها النحو 4»الصارخة
  

النحو سار وفق حركتني متعاكسيت االجتاه، حركة أوىل تنطلق  ومما سبق يظهر أنّ
لق فيها النحاة من النحو لتنتهي القواعد وحركة أخرى انط امن الواقع اللغوي استنتجت منه

                                                 
 .11: اللغة بني املعيارية والوصفية، ص :متام حسان - 1
 .12: س، ص.م :متام حسان - 2
 .30: صس، .م - 3
 .28: صن، .م - 4
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عند الواقع اللغوي الذي تفرض عليه القواعد املنطلق منها، فالنحاة يف احلركة األوىل كان 
وبعد هذا وجد النحويون  ،)بدوافع دينية(هدفهم من االنطالق من الواقع بناء حنو العربية 

اللغوي املفترض، أنفسهم مضطرين إىل صنع واقع لغوي مث االنطالق من هذا الواقع 
يعرب الدكتور متام حسان . ليفرضوه يف املرحلة الالحقة جلمع اللغة على واقع موجود أصال

تلك النظرة إىل دراسة اللغة معيارية تتخذ القاعدة  إنّ«: عن معيارية عمل هؤالء النحاة قائال
صياغة القضايا جراءات  ذلك مثل املنطق القياسي، حبكم إمعيارا لالستعمال اللغوي مثلها يف

بصيغة يوب أعبد الرمحن كتور دالكما يقول -فالتفكري النحوي  1»املنطقية يف الفهم
ه يبين القاعدة على أساس من اعتبارات ال خيلص إىل قاعدته من مادته، بل إّن«: - مجالاإل

 عقلية أخرى مث يعمد إىل املادة، فيفرض عليها القاعدة اليت يقول هبا، وهذا نوع من التفكري
  .2»ال ميكن أن يوصف بأنه تفكري علمي باملعىن احلديث

  
شكاالت كثرية من إاها النحاة العرب القدماء اجنرت عنها هذه املعيارية اليت تبّن إنّ

شكالية فكرة تعامل النحويني ه اإلللمادة اللغوية، وخري ما ميثل به هلذاجملتزئة ذلك النظرة 
فكانوا يف مثل تلك الشواهد اليت «: اهيم أنيسبرإالقدماء مع الشواهد، يقول الدكتور 

خرجت على قواعدهم ومل جتد هلا مكانا يف قوالبهم يتأولون وخيرجون القول يف تكلف 
فإذا مل يستطيعوا تأويال أو خترجيا حكموا على االستعمال بالشذوذ ورأوا وجوب  ،وتعسف

  .3»االنصراف عنه وإمهاله
  

اليت وجدت  4على النظرة اجملتزئة للمادة اللغوية تعلق الباحثة فاطمة اهلامشي بكوش
وقد دفعهم املوقف املعياري إىل أن مييزوا بني هذه املادة «: عند النحويني القدماء قائلة

اللغوية، إذ عدوا بعض أƴاط هذه املادة نفسها غري صاſ للبحث النحوي واللغوي، وفيما 
                                                 

 .19: ، صس.م - 1
 .د: ص )1957، 1:مكتبة االجنلومصرية، ط: القاهرة(دراسات نقدية يف النحو العريب  :عبد الرمحن أيوب - 2
 .9:ص )1975، 5:مكتبة االجنلومصرية، ط: القاهرة(من أسرار اللغة  :براهيم أنيسإ - 3
. اللسانيني العرب فإن هذه النظرة هي اليت قادت النحاة العرب إىل وضع احلدود اجلغرافية والزمانية للمادة اللغويةحسب  - 4
 ).الفصل الثاين من حبثنا انظرحول هذه احلدود (
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األƴاط غري  البحث، وبذلك فإنّ تتمتع أƴاط أخرى بصالحية أن تكون جزءا من هذا
  .1»الصاحلة ال متثل انطالقا من موقفهم املعياري هذا جزءا من كالم العرب

  
ومقولة املعيارية اليت وسم هبا اللسانيون العرب النحو العريب أكدهتا تلك املفاهيم 

من هذه املتعددة اليت اعتمد عليها النحاة وجعلوها معايري للحكم على الظواهر اللغوية، و
اللحن، الفصاحة، السليقة، الصواب واخلطأ، الشذوذ، واالطراد، والغرابة، والندرة، : املفاهيم

هذه املفاهيم عبارة  ففي نظر اللسانيني الوصفيني فإنّ. واجلواز والوجوب، واجلودة والقبح
ا نظرهم عن التعبري النظري ملعيارية النحو العريب، ونشري هنا إىل أن اللسانيني العرب قصرو

  .السليقة، واللحن: ثنني من املفاهيم السابقة مهااعلى مفهومني 
  

  :اƪلȔ بƙ اȆƫتوياǧ اللȢوية 3.11
من املقوالت اليت متخضت عن نقد اللسانيني العرب الوصفيني للنحو العريب مقولة   

ملقولة شد االرتباط باأخلط النحو للمستويات اللغوية، وهذه املقولة يف حقيقة األمر ترتبط 
آراء مستقلة يف شكل  توهي مل ترد يف صور مباحث مستقلة، بل ورد). املعيارية(السابقة 

وهذه اɇراء تتوافق يف كون  ،متقطعة مبثوثة يف املؤلفات اليت احتوت قدرا من النقد اللساين
حمور الزمان وحمور املكان، : النحو العريب خلط املستويات اللغوية على حمورين اثنني مها

ّŹ على مستوى املكان أطلقت عليه الباحثة فاطمة اهلامشي بكوش مصطلح  فاخللط الذي
اخللط : اخللط اللهجي واجلغرايف، واخللط الذي Ź على مستوى الزمان اصطلحت عليه باسم

  .التارخيي أو الزمين
  
  
  
  
 

                                                 
 .71: نشأة الدرس اللساين احلديث، ص :فاطمة اهلامشي بكوش - 1
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  :اƪلȔ اجلȢراŽ واللهǲي
وعة شكلت هلجات مستقلة متن ةرة العربية أداءات لغوييلقد وجدت يف شبه اجلز  

إىل جانبها لغة أدبية مشتركة كان هلا عظيم  دŁجǌوهذه اللهجات وł. 1ذات صفات خاصة
  .الفضل يف اجلمع بينها وتوحيدها

    
Ǌّوومن مسات هذه اللغة املŁحŁها مل تكن لغة العامة واملنفعة اليومية، ها خاصة أي أّنة أّند

رسالته كاملة، «طباء، فاخلطيب لكي يؤدي بل كانت وسيلة يتفاضل هبا الشعراء واخل
كان عليه أن يتحاشى تلك الصفات احمللية  ،وليترك سامعيه مشدوهني معجبني بقوله ولباقته

ǐا مجيًعاهيتحدث إىل القوم بلغة تواضعوا عليها، وألفو اليت تتصل بلهجة من اللهجات، وأن :
تباينة أن ينظموا شعرهم بلغة كذلك كان البد ألولئك الشعراء الذين جاءوا من بيئات م
   .2»خالية من عنعنة أو عجعجة أو كشكشة لينال إعجاب سامعيه

    
إن النحاة العرب وحتديدا البصريني اعتمدوا يف دراستهم للغة العربية على مادة لغوية   

م وهذه املادة اللغوية منتقاة من هلجات Ưتلفة ومتباينة، وهذا يعين أهن ،حمددة بالزمان واملكان
ومل يتفطنوا إىل كون كل هلجة ذات  ،عمدوا إىل دراسة جمموعة من اللهجات يف حنو واحد

  .حنو خاص متميز حيتاج إىل نظر خاص
  

فيقول بأهنم خلطوا بني  ،يتعرض الدكتور عبد الرمحن أيوب هلؤالء النحاة بالنقد  
قبيلة أو أخرى مما هو مل مييزوا بني اللهجات فيما عدا القليل مما حكوه عن «القبائل وبأهنم 

  .3»أكثر عالقة بتفاصيل املوضوعات النحوية منه بتأسيسها
  

الرمحن أيوب يقدم نقده املتعلق بفكرة اخللط اجلغرايف إىل بد ويف موضع آخر جند ع  
ارتكبوا خطأ منهجيا حني كانوا خيرجون للبادية جلمع اللغة، فيخلطون «جامعي اللغة الذين 

                                                 
 .39: ص )1984، 6: مكتبة األجنلومصرية، ط :القاهرة( يف اللهجات العريب :ابراهيم أنيس - 1
 .40: صس، .م: ابراهيم أنيس - 2
 .د: دراسات نقدية يف النحو العريب، ص :عبد الرمحن أيوب - 3
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وما يأخذون عن قبيلة أخرى، أو خيلطون بني ما يقوله احلضر وما  ،لةبني ما يأخذون عن قبي
  .1»يقوله أهل البادية، مث يستخرجون من هذا اخلليط قواعد عامة

  
خلطوا «: فيقول أهنم ،وبالنسبة إلبراهيم أنيس فنجده خيص حنويي البصرة هبذا اخللط  

وخطب  ،ونظم هبا الشعراء ،كرميبني نصوص اللغة العربية النموذجية اليت نزل هبا القرآن ال
łهبا اخلطباء، وبني ما رǌوŁمن نصوص اللهجات احمللية، وحاولوا تأسيس القاعدة يف بعض  ي

فاضطربت قاعدهتم حينا ووقع  ،األحيان على النصوص املستمدة من هذين املصدرين
  .2»اخلالف بينهم بصددها حينا آخر

   
  :اƪلȔ الزماƆ أو التارƸي

النحاة العرب القدماء قد وقعوا يف Ưالفة  ني الوصفيني العرب فإنّحسب اللساني  
مشلوا يف دراستهم للغة العربية  موهي متمثلة يف أهن ،منهجية أخرى ترتبط باملخالفة السابقة

وتنتهي عند هناية  ،سنة قبل اإلسالم 150مراحل متعاقبة Ưتلفة من تارخيها تبدأ من حوايل 
مشلوها ) حوايل ثالثة قرون(احل كلها تشكل فترة زمنية طويلة وهذه املر ،عصر االحتجاج

قرنان يف « .بدراسة واحدة فقط، ومل يراعوا فيها التطور الطبيعي الذي قد يلحق اللغة
احلواضر وأربعة يف البوادي كفيلة بظهور استعماالت وتطورات لغوية مل تؤخذ يف 

   .3»...احلسبان
  

قبة ال ميكن أن تظل اللغة فيها ثابتة على حاهلا، وإƴا تلك احل نّأ ،انام حسَّمتَّ يرى  
  .4طقناملعقول أن تكون اللغة قد تطورت فيها من نواحي البنية وال

  

                                                 
 .24: ص )1986ط، .معهد البحوث والدراسات العربية، د: القاهرة( العربية وهلجاهتا :عبد الرمحن أيوب - 1
 .24: ص )1969اجلامعة األردنية، : جملة اɇداب( البحث اللغوي منهج اإلحصاء يف: براهيم أنيسإ - 2
 .35:العربية اللغوي البنوي، ص :حلمي خليل - 3
 .14: اللغة بني املعيارية والوصفية، ص: متام حسان - 4
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اللغويني كان عليهم أن يسجلوا كل مرحلة من مراحل  ويرى من جهة أخرى أنّ  
  .1فية ومعجميةاللغة بدراسة صرفية، وحنوية، وصر تطور

  
  ǐة اخللط بني املستويات اللغوية فكرة اخللط بني مستويات نضيف لفكر وميكن أن

إن النحو العريب مل «: ويف شأن هذا النوع من اخللط يقول عبده الراجحي ،التحليل اللغوي
ما اختلطت فيه هذه املستويات اختالطا يز حدودا واضحة ملستويات التحليل اللغوي، وإّنّمي

يه جتمع الظواهر الصوتية إىل الصرفية إىل شديدا، فقد ظلت كتب النحو منذ كتاب سيبو
  .2»...النحوية

 
 

                                                 
 .78: صس، .م: متام حسان - 1
 .52: النحو العريب والدرس احلديث، ص :عبده الراجحي - 2
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  :اƪاƢة
افرت فيه ثالث اب اللساين العريب احلديث خطاب تضلقد أوردنا سابقا أن اخلط

  :مقوالت أساسية هي
  

  .تقدمي النظرية الوصفية للقارئ العريب - 1
 .حماولة تطبيقها على اللغة العربية - 2
 .نقد النحو العريب القدمي - 3

  
العريب القدمي وهي حتديدا نقد النحو  ،رنا على إحدى هذه املقوالتاوقد وقع اختي

  .هذه الدراسةمقدمة ثرنا البحث فيها دون غريها العتبارات سبق ذكرها يف ǔف
  

  :وكان منطلق البحث التساؤل التايل
  مه اللسانيون الوصفيون العرب للنحو العريب القدمي؟ما طبيعة النقد الذي قدَّ* 
  

وهذه اإلجابة متثلها  ،ما ّد حىلنا من اإلجابة عن السؤال السالف إقد متكَّ نانا نرى بأّنإنَّ
  :وهي كما يلي ،إليها البحث ىجمموع النتائج اليت أفض

  
وهو النحو العريب، فالتعريف مسامهة يف  ،التعريف باملوضوع املستهدف نقًدا - 1

فاملوضوع املستهدف نقًدا له أمهيته القصوى يف  ،استجالء النقد اللساين ومتييزه
د باملرجعية فقط بل يتحدد اللساين ال يتحدَّ النقد ألنّ ،متييز النقود اللسانية

يف سياق معني دون  الȺقد اللȆاƆفإذا أوردنا ... مبوضوع العملية النقدية أيًضا
ه النقد الوصفي املوجه إىل نفهم أّن دذكر املنقود بقي غامًضا غري حمدد حيث ق

 ...يةرخيانفهم أيًضا أنه النقد املوجه للسانيات الت كما ،هةالوصفية املشّو
  
ن العرب يف نقدهم ون الوصفيوعتمد عليها اللسانياالتعريف باملرجعية اليت  - 2

وهي نظرية مستجلبة من الغرب أرسى  ،وهي متمثلة يف النظرية الوصفية ،للنحو
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فهذه النظرية يف احلقيقة . سري فريديناند دي سوسرييدعائمها العامل السو
لسانيني العرب قد عمدوا إليها نا جند أن اللكّن Üأوجدت لغاية دراسة اللغة

وهي تتمثل يف النظرية النحوية  ،فوها يف نقد نظرية كانت مهيمنة يف بيئتهمووظّ
اعتماد اللسانيني الوصفيني على هذه النظرية املستجلبة من  إنّ. العربية القدمية

كمرجعية جعل نقدهم خارجًيا خيالف النقد الداخلي الذي يعتمد على  ،اخلارج
نقده للنحو العريب القدمي، وبالنسبة هلذا النوع من يف دئ نظرية حملية أسس ومبا

 .هذه الدراسةƴاذج منه يف الفصل الثالث من  ندفقد توقفنا ع ،النقد
 

وهو علم خيتص مبراقبة النظريات اللسانية  ،التعريف بعلم النقد اللساين العام - 3
يف ذلك على مبادئ  والنظر يف مدى جناعتها، وهو يعتمد ،واللغوية وتقوميها

رتباط عن اللسانيات اليت ترتبط أشد اال فموضوعه هبذا خيتلف ،اللسانيات
 .بدراسة اللغة يف ذاهتا ولذاهتا

 
والنقد اللساين الوصفي للنحو العريب القدمي كان النموذج األول من ƴاذج هذا 

مسامهة كبرية يف الكشف عن طبيعة النقد الوصفي يعّد العلم العام، والتعريف به 
  .ان انطلقنا يف البحث عنها منذ بداية حبثيتللنحو العريب ال

  
النقد اللساين علم  نّإحيث  ،رة بني النقد اللساين واإلبستيمولوجياّيالتفرقة الن - 4

 يفينحصر  جمالهو ،رتباطًا شديًدا باللسانيات والدرس اللغويخاص يرتبط ا
يف حني أن اإلبستيمولوجيا علم  ،اللغوية واللسانية وال يتعدى ذلكالنظريات 

والنظر يف مدى جناعتها أي ينظر إىل مدى  ،عام مهمته مراقبة العلوم املختلفة
Ǌتطابق النتائج مع املقدمات اليت اŃنǊطŇلŁفالنقد اللساين إذن علم خاص جماله . منها ق

 ...بني علوم عدة  أن اإلبستيمولوجيا علم مشتركد يف حنيحمدَّ
  

وهي  ،تقدمي النتائج اليت توصل إليها اللسانيون العرب يف نقدهم للنحو العريب - 5
 :عبارة عن مقوالت ثالث هي
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  .النحو العريب متأثر باملنطق األرسطي  - 1
 .النحو العريب حنو معياري  - 2
 رخيياخلط ت: وهذا اخللط نوعان ،خلط بني املستويات اللغويةالنحو العريب  - 3

 ).هلجي(وخلط جغرايف ) زماين(
 

كشف حقيقة إسقاطية هذا النقد، أي أن اللسانيني العرب مل يعمدوا إىل نقد  - 6
النحو العريب مبحض إرادهتم، بل إهنم كانوا يف عملهم النقدي حياكون اللسانيني 

ومنه فإن هذا النقد نقد إسقاطي  ،الوصفيني الغربيني يف نقدهم لنحوهم التقليدي
  .اإلبداعية اليت تشترط يف النقد هتغيب في ،حماكايت

  
حلقيقة طبيعة النقد اللساين الوصفي للنحو  ةاملمثل يه ،املتوصل إليهافهذه النتائج 
قيقة نرى بأهنا ليست هنائية بل نسبية حتتاج إىل املزيد من البحوث  احلالعريب القدمي، وهذه 

  .الستجالئها وفك كنهها
  
ثل خصوصا يف اقتحامها جملال عرف ندرة يف أمهية هذه الدراسة تتم نا نرى أنّإّن

التأليف مقارنة مبجاالت لسانية أخرى تراكمت عندها املؤلفات على غرار اللسانيات 
واقع اللسانيات العربية يف حاجة ماسة إىل النقد  التمهيدية ولسانيات التراث، وحنن نرى أنّ

نا ندعو هنا إىل ومنه فإّن. االلساين أكثر من اجملاالت األخرى نتيجة للفوضى اليت تعرفه
ألنه الكفيل بتصفية أجواء الفوضى اليت تعرفها اللسانيات  ،هتمام مبجال النقد اللسايناال

به ميكننا الوصول إىل نظريات  ومن جهة أخرى فهو ميدان منتج إذǐ ،العربية من جهة
  ...نتمكن من حتاشي التبعية اللسانيةبه جديدة، و
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